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1. Presentación do departamento 
 

Para o curso 2021-2022 o Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia estará formado 

por:  

 

Don Francisco Javier Peteiro Cruz, profesor con destino definitivo e que fará as funcións de Xefe 

do Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. Impartirá as seguintes materias:  Historia 

de España (dous grupos), Historia do Mundo Contemporáneo (dous grupos) e Fundamentos da Arte 

I (un grupo).  

 

Dona Aurora Ballesteros Fernández, profesora con destino definitivo no centro e integrante do 

equipo directivo co posto de Vicedirectora, que impartirá Historia da Arte (un grupo de 2º de 

Bacharelato) e Fundamentos da Arte II (un grupo). 

 

Don Marcos Chaves Montenegro, profesor interino que permuta praza con dona Uxía Rubio 

López, e que impartirá Xeografía (un grupo) e Xeografía e Historia (dous grupos de 3º de ESO e 

dous grupos de 4º de ESO). 

 

Impartirán materias propias do departamento os seguintes docentes:  

 

Don Manuel Meixide Fernández, profesor con destino definitivo no centro e pertencente ao 

departamento de Francés, que impartirá Xeografía e Historia (tres grupos de 2º de ESO). 

 

Dona María de la Purificación Hermo Segade, profesora con destino provisional no centro e 

pertencente ao departamento de Latín, que impartirá Xeografía e Historia (dous grupos de 1º de ESO) 
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2. Materias impartidas polo departamento e resumo dos seus 
contidos  

 

2.1. 1º de ESO 
 
 
Bloque 1. O medio físico  

 

1. A Terra: a Terra no Sistema Solar.  

2. Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica.  

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

4. Localización. Latitude e lonxitude.  

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

planeta.  

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

7. Medio natural europeo: principais trazos.  

8. Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo.  

9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo.  

10. Diversidade de espazos naturais europeos.  

11. Medio natural: áreas e problemas ambientais.  

 

Bloque 2. A Historia  

 

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

2. Fontes históricas.  

3. Cambio e continuidade.  

4. Tempo histórico.  

5. Vocabulario histórico e artístico.  

6. Evolución das especies e a hominización  

7. Periodización da Prehistoria e a Idade Antiga.  

8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global  

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

9.2.Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas; sedentarismo; artesanía e 

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

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

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

política.  

12. Idade Antiga: invención da escritura.  

13. Idade Antiga: historia de Exipto. 

14. Idade Antiga: relixión exipcia.  

15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto.  

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

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

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

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

20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e imperio: organización política e 

expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo.  

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

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

cidade e o campo.  

 
2.2. 2º de ESO 

 
 
BLOQUE 1: HISTORIA. 

Inicio da Idade Media. 

A Europa feudal. 

O desenvolvemento das cidades na Idade Media. 

BLOQUE 2: HISTORIA 

A cultura e a arte na Idade Media. 

Al Andalus. 

Os reinos cristiáns hispánicos. 

BLOQUE 3: XEOGRAFÍA 

O estudo físico de España e de Galiza. 

A poboación do mundo. 

As cidades. 



 

 5 

O continente europeo. Poboación e cidades. 

España e Galicia: territorio, poboación e cidades. 

 

 
2.3. 3º de ESO 

 
 

Bloque 1. O medio físico. 

1. Localización. Latitude e lonxitude  

Bloque 2. O espazo humano  

1. Organización política e territorial de España.  

2. Sectores de actividade económica.  

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

4. Sistemas económicos do mundo.  

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

6. Recursos naturais e actividades agrarias. 

7. Pesca: tipos e problemática.  

8. Sector industrial. Rexións industrializadas do mundo.  

9. Actividades terciarias: transporte.  

10. Actividades terciarias: comercio.  

11. Turismo.  

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

13. Tensións mundiais e subdesenvolvemento. Solucións ao problema.  

Bloque 3. A historia  

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

2. Fontes históricas.  

3. Cambio e continuidade.  

4. Tempo histórico.  

5. Vocabulario histórico e artístico.  

6. Idade Moderna: concepto e datación.  

7. Renacemento e Humanismo: alcance posterior.  

8. Arte renacentista e barroca.  

9. Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e XVII.  
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10. Estado moderno: monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas.  

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

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

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

contrarreforma e guerras de relixión; loita pola hexemonía e guerra dos Trinta Anos.  

 
2.4. 4º de ESO 

  
  

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 

 Bloque 2. A era das revolucións liberais 

 Bloque 3. A revolución industrial. 

 Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial 

 Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) 

 Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) 

 Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético 

 Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI 

 Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do 

XXI 

 Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía. 

 

A materia intercala contidos históricos, xeográficos e propios da Historia da Arte, e o fai desde unha 

base eurocéntrica pero na que procura observar a evolución do conxunto do mundo desde o século 

XVIII ata o presente. Nesta evolución, España e Galicia aparecen integradas dentro de cada un dos 

grandes momentos históricos, aportando os trazos propios de evolución dos territorios no seu 

contexto.  

 
2.5. 1º de Bacharelato 

 

2.5.1. Historia do Mundo Contemporáneo 
 

 Bloque 1. O Antigo Réxime 

 Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

 Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 
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 Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

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

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

 Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

 Bloque 8. A crise do bloque comunista 

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

 Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

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

disciplina. 

 

A materia céntrase na evolución de Europa ao longo da idade contemporánea, e a súa relación co 

resto do mundo. Os bloques asócianse a grandes universais: o concepto de guerra, o concepto de 

crise, o concepto de revolución, etc. e procuran crear vínculos co presente para facilitar a 

comprensión do mesmo a través da Historia.  

 
 

2.5.2. Fundamentos da Arte I 
 
 Bloque 1. As orixes das imaxes artísticas.  

Bloque 2. As grandes culturas da Antigüidade: Exipto; Mesopotamia e Persia; China. 

 Bloque 3. A orixe de Europa. Grecia.  

 Bloque 4. O imperio occidental: Roma.  

 Bloque 5. A arte prerrománica.  

 Bloque 6. O Románico, arte europea.  

 Bloque 7. O Gótico. 

 Bloque 8. O Renacemento.  

 Bloque 9. Michelangelo Buonarroti.  

 Bloque 10. O Renacemento en España.  

 Bloque 11. O Barroco. 

Bloque 12. O Rococó. Francia e o resto de Europa. 

Bloque 13. O Neoclasicismo.  

 

A materia pretende proporcionar unha visión de conxunto dalgúns dos fitos máis sobresalientes das 
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disciplinas relacionadas coas artes plásticas, audiovisuais e musicais, e coa danza, así como as artes 

decorativas, a vestimenta, etc. Recolle as principais manifestacións artísticas e culturais 

desenvolvidas desde a Antigüidade ata os nosos días, así como as ideas que as promoveron, a súa 

linguaxe artística e artistas máis sobresalientes de cada época. O obxectivo é o de chegar á 

comprensión profunda da atmosfera cultural, estética e social imperante en cada época, que 

determina a produción artística resultante e a intencionalidade de cada creador fronte ás súas obras.  

A temporalización da materia deberá adaptarse, para acadar os obxectivos do curso e fomentar as 

competencias básicas, de xeito que algunhas unidades didácticas puideran ser sintetizadas. 

 
 

2.6. 2º de Bacharelato 
 

2.6.1. Historia de España 
 
 Bloque 0. Como se escribe a Historia. Criterios comúns. 

 Bloque 1.A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía 

Visigoda (711) 

 Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474) 

 Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 

 Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 

 Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo 

 Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) 

 Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político 

(1874-1902) 

 Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento 

insuficiente 

 Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931) 

 Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939) 

 Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 

 Bloque 12.Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 

A materia traza unha evolución da historia de España e Galicia desde os primeiros poboadores da 

Península Ibérica ata chegar aos nosos días. Cada bloque representa unha etapa esencial na 

configuración da nosa Historia e aporta datos de gran valía para a comprensión do noso presente e 

da nosa identidade.   
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2.6.2. Xeografía 

 
BLOQUE 1: A XEOGRAFÍA FÍSICA DA PENÍNSULA. 

A xeografía, unha ciencia do século XXI. 

O medio físico de España. 

A diversidade climática e a vexetación de España. 

Os recursos e a enerxía. 

As paisaxes naturais e culturais. 

BLOQUE 2: XEOGRAFÍA DESCRITIVA. 

A poboación española. 

Os fluxos migratorios e a mobilidade. 

O espazo rural. 

A industria e a construción. 

BLOQUE 3: XEOGRAFÍA ECONÓMICA E POLÍTICA. 

As actividades do sector terciario. 

A cidade, estrutura e morfoloxía. 

As redes urbanas e a problemática da cidade actual. 

A organización política e territorial de España. 

España en Europa e no mundo. 

 

A materia céntrase no estudo da Xeografía relacionando o establecemento de distintos bloques con 

distintos campos de coñecemento xeográfico. Así, o bloque un céntrase nos aspectos esenciais da 

xeografía física, o bloque dous en aspectos demográficos e o bloque tres nos aspectos propios da 

xeografía económica (tales como os sectores produtivos) e da xeografía política (como a construción 

da Unión Europea).  
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2.6.3. Historia da Arte 
 
BLOQUE I: RAÍCES DA ARTE EUROPEA. O LEGADO DA GRECIA CLÁSICA 

 

UNIDADE 1. INTRODUCIÓN Á ARTE 

O valor social e cultural da arte. 

Características xerais das principais manifestacións artísticas: arquitectura, escultura e pintura; 

debuxo e gravado. 

Outras tipoloxías artísticas: miniatura, vitral, mosaico, cerámica. 

As novas linguaxes artísticas: fotografía, cine, vídeo, cartel e cómic. 

A análise dunha obra de arte: elementos que se deben examinar e tipos de análise. 

 

 

UNIDADE 2. ARTE CLÁSICA: GRECIA 

Contextualización histórica da cultura e da arte grega. Referentes prehistóricos, exipcios e 

mesopotámicos 

Principais características dos dous antecedentes da arte grega: a arte minoica e a arte micénica. 

Estilos arquitectónicos e principais edificios da arquitectura grega.  

A evolución da escultura grega. 

Outras manifestacións da arte grega: a cerámica e o mosaico. 

 

 

UNIDADE 3. ARTE CLÁSICA: ROMA 

Contextualización histórica da arte romana. Antecedentes da arte romana: a arte etrusca. 

Características xerais da arquitectura romana e tipoloxías de edificios. A escultura e a pintura 

romana: xéneros e estilos. 

A basílica romana e a nova iconografía cristiá. 

 

 

BLOQUE II: NACEMENTO DA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: A ARTE 

MEDIEVAL  

 

UNIDADES 4, 5 E 6 . ARTE PALEOCRISTIÁ E BIZANTINA; ARTE HISPANOMUSULMANA 
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E ARTE PRERROMÁNICA 

Principais etapas da arte bizantina, a arte islámica e mudéxar, e da arte prerrománica. Características 

da arquitectura, escultura e moisaico bizantinos. 

Elementos da arquitectura islámica e da arte mudéxar. Definicion do concepto de arte 

«prerrománica». 

Arte visigótica, arte asturiana e arte mozárabe: a súa arquitectura e ourivaría. 

 

 

UNIDADE 7. ARTE ROMÁNICA 

Contextualización histórica e cultural da arte románica. Principais elementos das catedrais e igrexas 

románicas. Outros edificios da arte gótica: mosteiros e castelos. 

Características temáticas e formais da escultura románica: portadas de catedrais e esculturas 

devocionais. As principais manifestacións pictóricas do románico: características e estilos. 

 

UNIDADE 8. A ARTE GÓTICA 

Contextualización histórica e cultural da arte gótica. 

Os principais elementos arquitectónicos da catedral gótica. Os estilos da arquitectura gótica: civil e 

relixiosa. 

O proceso de humanización da escultura gótica. Características formais, temática e estilos da pintura 

gótica. 

 
BLOQUE III: DESENVOLVEMENTO E EVOLUCIÓN DA ARTE EUROPEA NO MUNDO 

MODERNO 

 

UNIDADE 9. ARTE RENACENTISTA (I) 

Contextualización histórica e cultural do Renacemento e da arte renacentista. 

O desenvolvemento da arquitectura renacentista italiana: o Quattrocento e o Cinquecento. 

Os proxectos urbanísticos do Renacemento e as novas formulacións da arquitectura civil e relixiosa. 

Os estilos do Renacemento en España: plateresco, clasicista e herreriano. 

A evolución da escultura renacentista italiana: o Quattrocento e o Cinquecento. 

 

UNIDADE 9. ARTE RENACENTISTA (II) 

Masaccio e a renovación da pintura renacentista. Temática e técnicas da pintura renacentista. 
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As escolas pictóricas do Renacemento e os seus principais artistas. A pintura renacentista en España. 

Principais características da obra de El Greco. 

 

 

UNIDADE 10. ARTE BARROCA E ROCOCÓ (I) 

Contextualización histórica e cultural da arte barroca e rococó. A cidade, os xardíns e os palacios no 

Barroco. 

Principais conceptos plásticos da igrexa barroca. 

A escultura barroca e a escultura rococó: tipoloxía, temática e materiais. Bernini: antecedentes e 

obras máis significativas. 

 

UNIDADE 10. ARTE BARROCA E ROCOCÓ (II) 

Función e temática da pintura barroca. 

Características das correntes pictóricas do século XVII: Clasicismo, Naturalismo, Realismo, 

Academicismo e Barroco. 

A pintura rococó: características formais, temáticas e artistas máis destacados. Definición do 

chamado Século de Ouro da pintura española. 

Diego Velázquez: evolución da súa obra e as súas pinturas máis importantes. 

 
 
 
BLOQUE IV: CARA A ARTE DO XIX: A ARTE DUN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

 

UNIDADE 11. NEOCLASICISMO E ROMANTICISMO 

Contextualización histórica e cultural do Neoclasicismo e do Romanticismo. 

A arquitectura neoclásica: os seus referentes principais e as súas obras máis representativas. 

Características formais e temáticas da escultura e a pintura neoclásicas. 

Goya: evolución da súa obra e as súas pinturas significativas. 

A ideoloxía do Romanticismo e as características principais da súa pintura. 

 

 

UNIDADE 12. DO REALISMO AO MODERNISMO 

Contextualización histórica e cultural da sociedade europea e a súa arte na segunda metade do século 
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XIX. 

Os novos plans urbanísticos do século XIX. 

A arquitectura historicista, a arquitectura do ferro e a Escola de Chicago. 

A escultura e a pintura na segunda metade do século XIX: principais tendencias e movementos. O 

Modernismo en Europa e en España. 

 

BLOQUE V: A RUPTURA DA TRADICIÓN: A ARTE DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO 

XX 

 

UNIDADE 13. PRIMEIRAS VANGARDAS 

 

Contextualización histórica e cultural da sociedade europea e a súa arte na primeira metade do século 

XX. 

Funcionalismo, Organicismo, e vangardas arquitectónicas: os seus artistas e as súas obras máis 

representativas. 

Principais características e formulacións dos “ismos” da primeira metade do século XX: fauvismo, 

expresionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, arte abstracta e surrealismo. 

Definición do Noucentisme catalán. 

Picasso, Dalí e Miró: características principais da súa arte e obras significativas. 

 
 

 
2.6.4. Fundamentos da Arte II 

 
 
Bloque 1. O Romanticismo  

Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900) 

Bloque 3. As vangardas 

Bloque 4. O Modernismo-Art Nouveau 

Bloque 5. O Surrealismo e outras vangardas 

Bloque 6. Os felices anos vinte. Art Decó 

Bloque 7. A Gran Depresión e a arte da súa época 

Bloque 8. A II Guerra Mundial 

Bloque 9. O Funcionalismo e as décadas dos 40 e dos 50 
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Bloque 10. Os Anos 60 e 70 

Bloque 11. Os Anos 80-90 

Bloque 12. Os anos 2000 a 2013. 
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3. Materiais e recursos didácticos empregados 
 
O departamento de Xeografía e Historia traballará cos seguintes libros de texto na ESO: 

 

-1º da ESO. AulaPlaneta (Edixgal). 

-2º da ESO. AulaPlaneta (Edixgal). 

-3º da ESO. AulaPlaneta (Edixgal). 

-4º da ESO. Xeografía e Historia 4º ESO. “Saber facer”. Obradoiro Santillana. 

 

En Bacharelato, o departemento empregará os seguintes libros de texto: 

 

-1º de Bacharelato.  

-Historia do Mundo Contemporáneo. “Saber facer”. Obradoiro Santillana. 

-Fundamentos da arte: Patiño, J. (2016). Fundamentos del Arte I. Toledo: Escuela de arte Talavera.  

 

-2º de Bacharelato: 

 -Historia de España: sen libro (materiais de elaboración propia) 

 -Xeografía: sen libro (materiais de elaboración propia).  

 -Historia da Arte: Historia da Arte. Vicens Vives. 

 -Fundamentos da arte: sen libros (materiais de elaboración propia) 
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4. Metodoloxía 
 
A metodoloxía define o modo de desenvolver a práctica diaria: é o xeito de proceder para formar aos 

alumnos desde os contidos de cada materia. Os métodos didácticos principais son o expositivo, 

centrado na exposición do docente, o interactivo, centrado na comunicación interpersoal, e o 

autónomo centrado no traballo persoal do alumno. Os tres métodos son complementarios e flexibles 

e empréganse segundo a natureza do tema a tratar, segundo os obxectivos que se queiran cumprir e 

segundo o contexto no que se desenvolvan as actividades de ensino-aprendizaxe.  

 

Os métodos didácticos seguidos polo Departamento aséntanse nunha serie de principios didácticos, 

de probada vixencia e estabilidade que teñen como última meta non só ensinar senón tamén educar 

e formar.  

 

As actividades de ensino desta materia fundaméntanse nos seguintes principios, de xeito 

comprensivo e respectuoso coas diferenzas individuais:  

 

- Consideramos a actividade docente como mediadora e guía para o desenvolvemento da construción 

persoal do coñecemento.  

- Partiremos dos diferentes niveis de desenvolvemento individual, a partir da avaliación inicial, tendo 

en conta as capacidades e os coñecementos previos do alumnado.  

- A intervención educativa estimulará a capacidade de aprender a aprender do alumnado dun xeito 

funcional e significativo.  

- Procuraremos a adaptación pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado.  

- Desenvolveremos un tipo de avaliación que forneza información relevante sobre o proceso de 

aprendizaxe para mellorar a calidade do ensino. 

- Fomentaremos as capacidades de autonomía e socialización do alumnado.  

- Presentaremos os contidos en conxuntos temáticos que se desenvolverán na aula organizados en 

unidades didácticas, de xeito que fomenten o carácter interdisciplinar das ciencias sociais a través da 

indagación, a investigación o tratamento da información, a análise crítica desa información e a 

explicación multicausal dos fenómenos sociais e humanos.  

 

Para os cursos de Bacharelato, as actividades de ensino e aprendizaxe na aula incorporarán 

progresivamente en cada unidade didáctica o traballo con fontes históricas, textos de carácter 
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histórico ou historiográfico, gráficos, mapas ou recursos audiovisuais.  

 

Deste xeito incidirase nas seguintes técnicas:  

 

- Análise e comentario das fontes proporcionadas, para familiarizar ao alumnado co seu uso.  

- Elaboración de mapas conceptuais, esquemas ou resumos solicitados.  

- Formulación de cuestións de máxima actualidade, tendo en conta os seus antecedentes e a súa 

percepción social. Este aspecto non se formula so desde o enfoque da Historia, senón tamén desde 

outras ciencias sociais, co fin de tratar aspectos ligados á formación cívica e ao estímulo das actitudes 

positivas. O achegamento conceptual e terminolóxico propio da ciencia histórica e da economía 

porase de manifesto.  

 

O profesorado do Departamento de Xeografía e Historia cremos nun modelo de ensino-aprendizaxe 

comprensivo que debe preparar a todo o alumnado para ter éxito na vida, a través da adquisición e o 

desenvolvemento das competencias básicas.  

 

O ensino debe facilitar a aprendizaxe do alumnado, axudándoo a desenvolver as competencias clave 

que lles permitan integrarse na sociedade do coñecemento e que o alumnado aprenda a aprender.  

 

A aprendizaxe das competencias clave adquirirase a partir da súa contextualización en situacións 

reais e próximas ó alumnado para que poda integrar as diferentes aprendizaxes, e empregalas de 

xeito efectivo cando lles resulten necesarios en diferentes situacións e contextos.  

 

A aplicación ou desenvolvemento dos coñecementos tratados na materia dentro de ámbitos como 

internet, o emprego de soportes informáticos ou a análise da información transmitida por medios 

audiovisuais constitúense como un elemento gratificante e motivador, e, asemade, unha aprendizaxe 

imprescindible para a adaptación do alumnado.  

 

O profesorado incorporará situacións próximas ó alumnado para que poda aplicar en diferentes 

contextos os contidos saberes que conformen cada una das competencias. 

 

Na metodoloxía incluirase o auxilio de libros de texto oficiais para algunhas das materias e a creación 
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de materiais propios que serán publicados na aula virtual.  
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5. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 
alumnado  

 
Partindo da Orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia, este departamento plantexa os principios que a continuación se indican de cara 

a que a avaliación sexa continua e de carácter formativo.  

 

Nos procedementos de avaliación o proceso de recollida de información relevante para avaliar a 

aprendizaxe do alumnado será progresiva, ao longo de cada avaliación.  

 

En primeiro lugar realizarase unha avaliación inicial, que achegue datos obxectivos sobre a 

diversidade de coñecementos de cada estudante, o que permitirá centrarse nos obxectivos, contidos, 

criterios de avaliación e actividades a realizar.  

 

Cada docente levará a cabo esta avaliación inicial cos seus grupos nas primeiras semanas do curso, 

sendo un dos obxectivos a colaboración e coordinación con outros departamentos, xa que o que 

pretendemos avaliar nun principio son destrezas e habilidades vencelladas, algunhas delas, ás 

técnicas de estudo. A partir de toda a información obtida na aula, máis a que nos proporcione o resto 

do equipo educativo, poderemos continuar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

  

As actividades, exercicios, traballos e exames realizados polo alumnado permitirán avaliar o grao de 

consecución dos obxectivos relacionados cos criterios de avaliación. Os seus resultados, e outros que 

sexan pertinentes, recolleraos cada docente nas fichas persoais do alumnado, e permitirán calcular a 

cualificación de cada avaliación, así como a nota final.  

 

A realización dunha ou varias probas, escritas ou orais, en cada avaliación, incluirá preguntas de 

diferente extensión e puntuación, incluíndo comentarios de textos, mapas ou gráficos xeográficos ou 

históricos, así coma distintos tipos de imaxes. O traballo diario, a participación e o interese do 

alumnado tamén será tido en conta.  

 

O número de probas escritas por cada avaliación poderá variar dependendo do curso. Serán 

ferramentas de aula mapas, textos, gráficos ou climogramas. Dispoñerase a lectura tamén de novelas 
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con tema xeográfico e/ou histórico, así como filmes e recursos en liña.  

 

Os medios de comunicación tanto escritos como falados empregaranse na aula para desenvolver 

capacidades de comprensión e análise crítica. Tamén se recorrerá ás fontes orais en aqueles temas 

nos que sexa posible. Fomentarase o coñecemento do urbanismo a través de visitas e estudio dos 

plans urbanísticos da contorna. Potenciarase o uso de internet e a realización de traballos con 

presentacións en ordenador.  

 

A cualificación terá en conta as probas escritas e as actividades que se fagan tanto dentro coma fora 

da clase. A probas escritas serán realizadas cada un ou dous temas na ESO. En Bacharelato 

procurarase que exista máis dunha proba escrita por avaliación.   

 

Realizaranse os seguintes tipos de actividades:  

 

a) Actividades de asimilación: memorización; completar frases, mapas conceptuais e árbores 

representativas e explicativas; resumo; comprensión; definición. 

b) Actividades de razoamento: buscar causas, “por que?”; deducir consecuencias; relación causa-

efecto; relación xeral; análise (diferenzas); síntese (semellanzas); de aplicación.  

c) Actividades léxicas: vocabulario específico do tema; definición de conceptos, etimoloxías; 

definición de termos.  

d) Actividades de comentario: interpretación; opinión; comprensión.  

e) Actividades de investigación: investigación xeral; investigación do contorno, fichas.  

f) Técnicas de aprendizaxe: esquemas; cadro sinóptico; cadro comparativo; mapa conceptual; 

remuíño de ideas.  

g) Actividades creativas  

h) Actividades cartográficas.  

i) Actividades de bibliografía.  

 

Nas actividades, valorarase o grado de adquisición das competencias a través dos seguintes 

indicadores clave:  

 

- Puntualidade na presentación dos traballos e exercicios.  
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- Esforzo e traballo.  

- Caderno de clase no que se reflicten as tarefas diarias completas e ordenadas.  

- Realización de actividades complementarias.  

- Control das actividades propostas para casa no prazo e condicións fixadas.  

- Participación activa en clase tanto nas en postas en común e debates sobre lecturas e traballos.  

- Realización de traballos de ampliación.  

- Actitude participativa na aula.  

- Pequenos proxectos de investigación.  

- Exposición en alto de traballos.  

- Lectura e análise de noticias de política internacional. 

 
5.1. Deseño da avaliación inicial 

 
En primeiro lugar realizarase unha avaliación inicial, que achegue datos obxectivos sobre a 

diversidade de coñecementos de cada estudante, o que permite centrarse nos obxectivos, contidos, 

criterios de avaliación e actividades a realizar. Para levar isto a cabo empregaremos diferentes 

técnicas ou instrumentos que nos permitan coñecer a situación de partida de cada grupo: expresión 

e comprensión oral e escrita, busca e selección de información, interpretación de textos e imaxes, 

capacidade para levar a cabo as actividades nos prazos marcados, etc.  

 

É necesario que as actividades propostas se fagan individualmente xa que desta maneira o profesor 

terá unha información concreta de cada alumno/a; porén, unha vez revisadas as actividades polo 

profesor ou profesora pode ser de interese facer unha posta en común na clase para observar as 

diferentes habilidades e actitudes dos nosos alumnos/as na aula: expresión oral, participación, 

respecto da quenda de palabra, etc. 

 

Cada profesor levará a cabo esta avaliación inicial cos seus grupos nas dúas primeiras semanas do 

curso, dedicando cinco sesións para realizar esta avaliación e unha para a posta en común dos 

resultados. Esta última sesión é importante para avaliar as actitudes.  

 

O ideal sería que houbera unha colaboración e coordinación con outros departamentos xa que o que 

pretendemos avaliar nun principio son destrezas e habilidades vinculadas, algunhas delas, ás técnicas 

de estudo. A partir de toda a información obtida na aula, máis a que nos proporcione o resto do 
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equipo educativo, poderemos continuar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 

Indicadores da avaliación inicial: propoñemos unha avaliación cualitativa máis que cuantitativa 

que se asente nos principios lingüísticos, tanto no referente á lectoescritura como á expresión oral 

ou escrita, así como aqueles elementos que garden relación cos aspectos de traballo individual ou 

grupal, socioculturais e de estímulo persoal. 

 
5.2. Avaliación continua 

 
Consideramos que a presente programación lévase a cabo de maneira continuada, seguindo o 

progreso diario dos alumnos, observando o traballo en grupo e individual en cada sesión, e mantendo 

como pautas de seguimento os criterios de avaliación así como o cumprimento dos estándares de 

aprendizaxe reflectidos no apartado 5 da presente programación.  

 
5.3. Avaliación final 

 
Será o resultado da avaliación continua e a suma de factores que durante o curso foron elementos de 

xuízo, tanto de participación, colaboración e progreso que de maneira individual e grupal levou a 

cabo cada alumno. Tendo en conta a valoración de cada unha das competencias clave, e tomando 

como referencia os instrumentos e ferramentas de avaliación destinados a tal efecto, no caso da ESO 

os resultados expresaranse nos termos de insuficiente (IN), para as calificacións negativas, e 

suficiente (SU), ben (B), notable (NT) ou sobresaliente (SB), para as calificacións positivas. No caso 

de Bacharelato, o resultado da avaliación de cada materia expresarase mediante cualificacións 

numéricas de cero a dez sen decimais, e consideraranse negativas a cualificacións inferiores a cinco.  

 

Entre a terceira avaliación e a avaliación final, o alumnado da ESO terá dereito á realización dunha 

proba escrita que posibilite superar o curso, que poderá verse complementada con actividades 

personalizadas.  

 

O profesorado porá a disposición do alumnado unha guía clara e concisa de cara a preparar a 

recuperación, naqueles casos en que fose necesario, así como fará entrega dos materiais adicionais 

necesarios para a preparación das actividades personalizadas (fichas, documentos sobre os que 

traballar, guías de traballo, etc.). Previamente, o profesorado realizará un breve informe 

individualizado sobre cada caso en que a materia esté suspensa, de cara a elaborar a guía 
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anteriormente mencionada e confeccionar as actividades e probas correspondentes.  

 

A  confección da proba escrita (así como das actividades de recuperación) atenderá ao obxectivo de 

superar aqueles estándares de aprendizaxe que non fosen adquiridos no seu grao mínimo de 

consecución, tendo polo tanto en conta a situación particular de cada alumno/a e tomando como 

referentes os indicadores de éxito marcados no quinto apartado desta programación. Na confección 

das probas escritas tomaranse como apartados de referencia os seguintes elementos: 

 

 -Tests, recheo de ocos e exercicios de relación de termos 

 -Preguntas de desenvolvemento e de definición de termos chave 

 -Análise e comentario de fontes históricas 

 

O alumnado que superara a materia tras a terceira avaliación terá a posibilidade de mellorar os seus 

resultados de cara á avaliación final. A esta fin, empregaranse actividades atendendo á tipoloxía 

descrita neste mesmo apartado, e seguindo a metodoloxía prevista no cuarto apartado deste resumo 

da programación.  

 

 

 
5.4. Avaliación extraordinaria (cursos de Bacharelato) 

 
Para o alumnado que non lograse acadar os obxectivos mínimos fixados nesta programación, o 

departamento proporá unha serie de probas escritas que se realizarán entre a avaliación final e a 

avaliación extraordinaria. A nota mínima para aprobar será dun cinco, nunha escala do cero ao dez. 

Cando o alumnado non se presente ás probas extraordinarias consignarase como non presentado/a 

(NP).  

 

No caso do primeiro curso de Bacharelato, o periodo comprendido desde a realización da avaliación 

final ordinaria ata a conclusión do periodo lectivo dedicarase á preparación e á realización das probas 

extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.   

 

O alumnado que superara a materia tras a terceira avaliación recibirá ampliación sobre cuestións de 

interese xeral e vencelladas ao currículo. A este respecto, e tendo sempre en conta que a prioridade 
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pola parte docente estará en dar reforzo e realizar labor de seguimento co alumnado que teña a 

materia suspensa, empregaranse debates e coloquios, ampliación mediante materiais divulgativos, 

roleplaying, etc.  

 

No caso de segundo de Bacharelato, no periodo comprendido desde a realización da avaliación final 

ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias, o departamento seguirá a 

organización indicada dende o centro de cara a poñer a disposición do alumnado clases para a 

realización da avaliación de acceso á universidade e das probas extraordinarias.  

 

Na confección das probas escritas, tanto en 1º como en 2º de bacharelato, valorarase tanto o apartado 

teórico (preguntas de desenvolvemento, definición de termos chave, etc.) como o práctico (análise e 

comentario de fontes históricas, xeográficas e artísticas).  

 

 
5.5. Recuperación das asignaturas pendentes 

 
O alumnado da ESO que teñan material pendentes de cursos anteriores recibirá materiais e un 

seguimento particular por parte do docente que lle imparte clase, e realizará unha proba escrita no 

mes de maio a fin de coñecer os contidos mínimos da mesma e confrontalos cos do presente curso. 

A proba de maio suporá un 40% da puntuación posible, pertencendo o 60% restante ao seguimento 

das actividades asignadas polo profesorado responsable. O alumnado que teña a materia suspensa 

poderase presentar a unha proba escrita en xuño, que será a mesma que a do nivel correspondente.  

 

O alumnado coa materia pendente de Bacharelato deberá superar cunha nota mínima de 5 os exames 

estipulados por lei e convocados por Xefatura de Estudos nos meses de abril e xuño. O profesorado 

que realice o seguimento deste alumnado poderá asignarlles tarefas que reduzan a carga de contidos 

dos exames, en caso de superarse positivamente.  O seguimento da materia pendente “Historia do 

Mundo Contemporáneo” levarase a cabo por parte do docente que imparta Historia de España ao 

alumno/a. O seguimento da materia pendente “Fundamentos da Arte I” levarase a cabo por parte do 

docente que imparta Fundamentos da Arte II ao alumno/a. 
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5.6. Criterios de cualificación 
 

5.6.1. Criterios de cualificación na ESO 

Na materia de Xeografía e Historia en toda a ESO o 70% da cualificación corresponderá ás probas 

escritas e un 30% dependerá do traballo diario (tarefas obrigatorias recollidas no caderno do 

alumnado), traballos obrigatorios (realizados de xeito individual ou en grupo), participación na aula e 

ausencia dun comportamento disruptivo.  

A cualificación mínima para superar a materia será dun cinco. A ponderación da cualificación ordinaria 

será a media aritmética do resultado obtido en cada un dos trimestres. Se o alumno/a non alcanzou as 

competencias suficientes para alcanzar unha cualificación positiva nun trimestre, durante o seguinte 

propoñerase un plan de recuperación. Entre a terceira avaliación e a avaliación final, o alumnado terá 

dereito á realización dunha proba escrita que posibilite superar o curso. O profesorado porá a 

disposición do alumnado unha guía clara e concisa de cara a preparar a recuperación, naqueles casos 

en que fose necesario.   

Neste caso, a nota corresponderá a unha única proba escrita (ou oral, se é preciso), sen prexuízo dun 

traballo voluntario de reforzo que será tido en conta só de forma positiva. O alumno deberá obter nesta 

proba unha nota mínima de 5 sobre 10 para ter a materia aprobada.  

Na cualificación ao longo do curso teranse en conta as faltas de ortografía, caligrafía e presentación 

nos traballos propostos. A entrega das actividades fóra do prazo previsto influirá negativamente na 

cualificación.  

Na percentaxe vencellada ao traballo diario, o alumnado poderá perder 0,10 puntos ata un máximo dun 

punto na avaliación por cada día que, de maneira inxustificada, non traia o material de traballo 

necesario á aula.   

En todos os exames baixarase un 0,10 por cada falta de ortografía, ata un máximo de 1 punto.  

Copiar nun exame ou traballo supón obter un 0 no mesmo.  

Os criterios de promoción serán os recollidos na Lei e nos documentos de centro, aprobados polos 

órganos competentes.  
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5.6.2. Criterios de cualificación en Bacharelato 
 

En Bacharelato, a percentaxe destinada en cada materia a probas escritas e traballo diario (tarefas 

obrigatorias recollidas no caderno do alumnado), así como traballos obrigatorios (realizados de xeito 

individual ou en grupo) dependerá do peso que o apartado práctico teña no currículo da materia.  

 

Tanto en Historia do Mundo Contemporáneo, Fundamentos da Arte I e II, Historia da Arte e Historia 

de España, un 80% da cualificación corresponderá ás probas escritas e un 20% dependerá do traballo 

diario, traballos obrigatorios, participación na aula e ausencia dun comportamento disruptivo. Porén, 

en Xeografía, a percentaxe será dun 70 fronte a un 30%. 

 

A cualificación mínima para superar cada materia será dun 5. A ponderación da cualificación ordinaria 

será a media aritmética do resultado obtido en cada un dos trimestres. A nota mínima en cada 

avaliación para poder facer media será un 3.  

 

Na percentaxe vencellada ao traballo diario, o alumnado poderá perder 0,10 puntos ata un máximo dun 

punto na avaliación por cada día que, de maneira inxustificada, non traia o material de traballo 

necesario á aula.   

Na cualificación ao longo do curso teranse en conta as faltas de ortografía, caligrafía e presentación 

nos traballos propostos. A entrega das actividades fóra do prazo previsto influirá negativamente na 

cualificación.  

Se o alumno/a non supera unha (ou varias) das avaliacións, terá dereito a realizar un exame de 

recuperación antes da avaliación ordinaria, así como a posibilidade de levar a cabo un traballo 

voluntario de reforzo que soamente será tido en conta de maneira positiva. De maneira extraordinaria, 

e en caso de que o profesorado o considere axeitado, poderán realizarse recuperacións das avaliacións 

suspensas antes de maio. No caso de realizarse exame de recuperación, a cualificación da avaliación, 

ou avaliacións suspensas, corresponderá á proba realizada. 

En todos os exames baixarase un 0,10 por cada falta de ortografía, ata un máximo de 1 punto.  

Copiar nun exame ou traballo supón obter un 0 no mesmo.   
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ANEXO: Adaptacións metodolóxicas a escenarios de suspensión da 
actividade lectiva presencial 
 

De maneira acorde ao protocolo Covid actualizado nas instrucións de inicio de curso do 10 de setembro 

de 2021, esta programación adaptarase as medidas previstas no Plan de Continxencia do IES Monte 

da Vila. Atendendo ao Plan de Continxencia do pasado curso, da experiencia acumulada polos 

integrantes do departamento e das indicacións pautadas nas instrucións de inicio de curso, pódese facer 

unha previsión da metodoloxía a empregar en caso de suspensión da actividade lectiva presencial.  Esta 

metodoloxía parte dos seguintes principios: 

 

-Emprego da aula virtual como eixe principal das actividades de ensino e aprendizaxe. A aula virtual 

funcionará como depósito de contidos e espazo onde facer entrega das actividades por parte do 

alumnado, facilitar a comunicación a través de ferramentas de mensaxes en masa, foros, etc.   

 

-Emprego da ferramenta “Cisco Webex Meetings” para levar a cabo actividades de formación a 

distancia no horario asignado, solucionar dúbidas, etc.  

 

-Coordinación co resto do profesorado e titorías a través das ferramentas que considere a dirección do 

centro (espazos en nube, páxina web do centro, etc.) para facilitar a xestión da situación.   

 

-Adaptación das probas e procedementos de avaliación a escenarios de semipresencialidade (onde a 

realización de exames aínda sería posible, con grupos reducidos) e distancia. Neste último caso, as 

probas adoptarían necesariamente un formato PAC (probas de avaliación continua), onde 

predominarían as actividades de investigación e colección da información, redacción ou creación de 

materiais dixitais, e presentación dos mesmos.  

 

O grao no que se faga emprego dos anteriores apartados dependerá da evolución do curso. Nun 

primeiro momento, e partindo dunha situación de presencialidade, ensinarase o uso das ferramentas 

clave ao alumnado, e se explicarán as canles de comunicación en caso de confinamento puntual de 

parte do alumnado, ou do profesorado que imparte a materia.   
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Tendo en conta os escenarios inmediatos más posibles, e tendo en conta que a suspensión total das 

actividades presenciais require da coordinación prevista no Plan de Continxencia, podemos prever 

neste anexo situación de menor impacto pero aínda así de significativa importancia:  

 

1. Confinamento dun ou varios alumnos durante un período de tempo indefinido. Neste caso, e 

unha vez o equipo covid poida garantir que se trata dunha situación derivada do virus e non doutro 

escenario (tal como absentismo) levaranse a cabo sesións personalizadas, ou de pequenos grupos, a 

través de Webex Cisco Meetings. Estas sesións empregaranse para formación e/ou solución de 

dúbidas, nun horario que sexa posible para o profesorado e alumnado afectado. O obxectivo principal 

será guiar ao alumnado no emprego da aula virtual, e dos contidos e actividades que nela se recollen, 

para acadar as aprendizaxes necesarias.  

2. Confinamento dunha parte significativa do alumnado, sen que haxa interrupción das 

actividades lectivas no seu conxunto. Neste caso, levaranse a cabo actividades de formación mixtas 

(clases presenciais retransmitidas por Webex ao alumnado ausente do centro) ou totalmente 

teleformativas. En todo caso, as sesións de videoconferencia serán no horario asignado á materia.   

3. Confinamento do profesorado. Partimos sempre dunha situación reducida no tempo (días, 

nunca semanas) e polo tanto non asociada a baixa. Neste caso procuraríase levar a cabo 

videoconferencias para os grupos afectados no horario  asignado orixinalmente, para o cal sería 

necesaria a asistencia do profesorado de garda. De non ser posible isto, empregaríase un horario 

alternativo no cal o alumnado poida participar na videoconferencia, de forma semellante ao primeiro 

escenario.  

4. Enfermidade de parte do alumnado por mor da Covid e imposibilidade de seguir as sesións 

lectivas. Realizarase un plan adaptado para a posta ao día, no momento no que sexa posible retomar a 

formación. En caso de ser posible e se o alumno/a así o solicitase, levaríase a cabo a mesma 

metodoloxía que no primeiro escenario.  

 

En todas as situacións anteriores resulta impracticable a realización de probas presenciais a unha parte 

do alumnado. Polo tanto, adaptarase a situación á realización de probas de avaliación continua, 

representando estas o mesmo valor para a nota final que as probas presenciais planificadas 

orixinalmente para o prazo de tempo  afectado. Debido a que a situación pode variar no tempo, estas 

adaptacións realizaranse a medida que o escenario así o esixa. 

 


