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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA curso 

2020/2021 

A programación completa da materia cos criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe 

e competencias clave, están a disposición dos membros da comunidade educativa en 

Dirección. 

Procedemento de avaliación clases presenciais e non presenciais 

A ferramenta de traballo será prioritariamente a aula virtual do centro, tanto nas clases 

presenciais no centro como no caso de non poder asistir ao mesmo. Todos os materiais 

estarán colgados na citada AV, e o alumnado deberá subir alí as súas producións (tarefas) ou 

facer exames en liña cando proceda. 

Faremos unha proba de cada unidade didáctica (a excepción da primeira avaliación en 3º e 4º 

que serán de dous e tres temas). No caso de non superar a materia nunha avaliación, 

realizarase unha proba de recuperación na seguinte avaliación e entregaranse os traballos 

suspensos ou pendentes, a nota máxima será un 5. 

O alumnado que faga un exame ou traballo fraudulento terá un 0 e non terá dereito a repetir a 

proba, nin presentar de novo ese traballo. 

Haberá unha proba final de curso para o alumnado que non acade o aprobado na media 

aritmética das tres avaliacións, a referencia para a citada proba serán os indicadores de “grao 

mínimo de consecución para superar a materia” que aparecen na programación didáctica da 

materia. 

A cualificación na avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións (ou da 

recuperación se é máis favorable) e o redondeo será á alza. De non superar o 4,5 terá que 

facelo na convocatoria de setembro. 

A avaliación final extraordinaria será unha proba escrita adaptada a unha hora, en base aos 

indicadores do “grao mínimo de consecución para superar a materia”. 

Seguimento e avaliación de pendentes Os venres, no primeiro período de lecer, a xefa de 

departamento atenderá ao alumnado que o precise. Para superar a materia disporán dunhas 

fichas (40% da nota) e unha proba por trimestre (60%), de non superala por partes, farase 

unha proba escrita final no mes de maio de toda a materia. 
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TEMPORALIZACIÓN 2020/2021 

AVALIACIÓNS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1ª Temas 1 ao 4 Temas 01, 02, 1 
e 2 

Temas 01,02,03, 
04, 1 e 2 

Temas 01,02,03,04, 
1, 2 e 3 

2ª 
 

Temas 5 ao 8 Temas 3 ao 7 Temas 3 ao 8 Temas 4 ao 7 

3ª 
 

Temas 9 ao 11 Temas 8 ao 11 Temas 9 ao 12 Temas 8 ao 12 

  

Instrumentos de avaliación Ponderación 

A valoración dos contidos conceptuais farase a partir das probas escritas ou 
orais. 

Cada proba terá, como cuestións, actividades similares ás feitas na clase,  

contidos conceptuais das unidades didácticas, vocabulario e actividades 
competenciais. 

60% da nota 
total 

Lectura de libros e proxección de películas (fragmentos) na aula ou 
recomendadas fóra da aula.  

 Realizaranse fichas do tema tratado neles. 

10% da nota 
total 

Rúbricas de traballos en grupo ou individuais:  

Terase en conta a calidade dos textos e das ilustracións, a variedade das 
fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise 
e síntese,  a capacidade crítica, a participación no grupo, de ser o caso,  a 
capacidade discursiva da exposición e o correcto uso da lingua. 

20% da nota 
total 

Actitude e comportamento social: Valorarase a asistencia regular e puntual ás 
clases. 

Tamén se valorará a actitude activa e comprometida na clase así como que se 
teña sempre na clase o material necesario.  

10% da nota 
total 
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TERCEIRO DA ESO 
 

 

UNIDADE 01 

 

 

A POBOACIÓN DO MUNDO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

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. 

Busca información en internet para explicar os 

problemas ambientais que podería causar un gran 

aumento da poboación mundial. 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os 

continentes e as áreas máis densamente 

poboadas. 

Analiza o mapa de densidade de poboación do 

mundo localizando as grandes áreas de poboación 

e os baleiros demográficos dos cinco continentes. 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas 

migratorias nos países de orixe e nos de 

acollemento. 

Estuda as consecuencias das migracións no 

mundo, nas zonas emisoras e nas zonas de 

recepción. Realiza un informe sobre a relación 

entre o crecemento demográfico e a pobreza, 

utilizando as TIC. 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da 

evolución do crecemento da poboación urbana 

no mundo. 

Interpreta pirámides de poboación e gráficos de 

distintos tipos que reflicten a evolución da 

poboación nos países desenvolvidos e nos países 

en vías de desenvolvemento. 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte 

cidades máis poboadas, di a que país 

pertencen e explica a súa posición económica. 

Analiza o mapa de densidade de poboación do 

mundo localizando as grandes áreas de poboación 

e os baleiros demográficos dos cinco continentes. 
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UNIDADE 02 

 

 

AS CIDADES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas 

migratorias nos países de orixe e nos de 

acollemento. 

Interpreta o plano da cidade de Toronto e analiza a 

súa multiculturidade producida polo fenómeno 

migratorio. 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da 

evolución do crecemento da poboación urbana 

no mundo. 

Localiza nun mapa do mundo as aglomeracións 

urbanas clasificadas polo número de habitantes. 

Estuda nun diagrama de barras a gran diferenza 

que existe entre o índice de desenvolvemento 

dalgunhas cidades e o do país ao que pertencen. 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte 

cidades máis poboadas, di a que país 

pertencen e explica a súa posición económica. 

Analiza, no mapa do mundo, a rede de cidades 

globais, en que aparecen numeradas segundo a 

súa influencia económica, política e cultural. 

XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien 

o urbano e o rural en Europa. 

Identifica os elementos que definen e diferencian o 

espazo rural e o espazo urbano. 

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. 

Recoñece as características dalgunhas cidades 

españolas estudando o plano e as imaxes de 

satélite de Google Maps. 
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UNIDADE 03 

 

 

O CONTINENTE EUROPEO. 

POBOACIÓN E CIDADES 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB2.2.1. Explica as características da 

poboación europea. 

Describe as características da poboación europea 

e a súa evolución desde o 1800 ata a actualidade 

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación 

europea segundo a súa distribución, a súa 

evolución e a súa dinámica. 

Analiza o crecemento da poboación nos países de 

Europa e compara o ritmo de crecemento en cada 

unha das rexións europeas 

XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien 

o urbano e o rural en Europa. 

Analiza a distribución do territorio rural e urbano en 

Europa e relaciónao coa densidade de poboación. 

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do 

noso continente. 

Recoñece os distintos tipos de cidades que existen 

no continente europeo. 
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UNIDADE 04 

 

 

ESPAÑA E GALICIA: TERRITORIO, 

POBOACIÓN E CIDADES. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de 

España e das súas Comunidades Autónomas. 

Analiza a pirámide de poboación de España na 

actualidade e compáraa coa súa proxección no 

futuro. 

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os 

movementos migratorios nas últimas tres 

décadas en España. 

Estuda en distintos medios os movementos 

migratorios en España desde o século XX ata os 

nosos días, distinguindo a emigración e a 

inmigración 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración 

galega, as súas etapas e os destinos principais. 

Analiza o mapa da densidade de poboación de 

Galicia e explica como se distribúe a poboación 

galega. 

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. 

Recoñece as características das cidades 

españolas e de Galicia e a orde ou xerarquía que 

se establece entre elas. 
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INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas 

e imaxes satélite. 

Busca información e identifica aspectos xeográficos 

da Terra en distintos tipos de mapas; establece 

interrelacións entre a distribución da poboación e o 

relevo, e entre a poboación e o clima. Interpreta e 

identifica os elementos de dúas imaxes de satélite, 

reproducidas con diferentes técnicas. 

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e 

lugares nun mapa utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

Localiza un lugar no mapa e describe a súa situación, 

segundo as súas coordenadas xeográficas, utilizando 

ferramentas dixitais para localizar lugares no planeta. 

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas 

temáticos. 

Identifica e comprende os datos reflectidos en 

diferentes tipos de mapas para estudar a xeografía. 
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UNIDADE 1 

 

 

A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO MUNDO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

 

B2.1.1. Distingue nun mapa político a 

distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitais, provincias e illas 

. 

Analiza datos estatísticos sobre a poboación de España. 

Interpreta en mapas de España os contrastes entre as 

Comunidades Autónomas. Interpreta gráficos e clasifica o 

Estado español segundo a súa organización territorial.  

 

B2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no 

mapamundi e relaciónaas con factores 

económicos. 

 

Analiza o sistema político de Irán. Interpreta un mapa sobre o 

impacto do terrorismo no mundo e un gráfico de gastos militares 

e de axuda oficial ao desenvolvemento, expresando a súa 

opinión 

  



Departamento didáctico de Xeografía e Historia  IES O MOSTEIRÓN 

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 2020/21  3º da ESO 
 

 

 

UNIDADE 2 

 

 

O MUNDO UNHA ECONOMÍA 

GLOBALIZADA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.3.1. Diferencia os diversos sectores 

económicos europeos. 

Recoñece os trazos que definen a actividade 

económica, as fases da devandita actividade e 

os sectores económicos.  

 

B2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa 

interrelación dentro dun sistema económico. 

Diferencia aspectos concretos e a súa 

interrelación dentro da economía globalizada. 

Explica os contrastes entre os países 

desenvolvidos e os emerxentes. 

 

  

XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as 

medidas para tratar de superar as situacións de 

pobreza 

Busca información e realiza un informe sobre 

o comercio xusto e as medidas para tratar de 

superar as situacións de pobreza. 
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UNIDADE 3 

 

 

O SECTOR PRIMARIO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e 

imaxes satélite. 

Busca información e identifica aspectos xeográficos, 

topográficos e de características xerais da superficie 

da Terra en distintos tipos de mapas; establece 

interrelacións entre a distribución da poboación e o 

relevo, e entre a poboación e o clima. 

B2.2.1. Compara a poboación activa de cada 

sector en diversos países e analiza o grao de 

desenvolvemento que amosan estes datos. 

Analiza como evolucionou a poboación ocupada no 

sector primario na Unión Europea; interpreta a 

información e expona con claridade. 

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e 

describe conceptos clave relacionados con el. 

Comprende o significado e define “desenvolvemento 

sustentable”, describindo conceptos clave 

relacionados co desenvolvemento rural sustentable; 

analiza as técnicas agrícolas e doutras actividades 

económicas, a súa repercusión no medio ambiente e 

a produción para combater a fame no mundo. 

B2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas 

cerealistas, como exemplo de recurso agrario 

no mundo, e as máis importantes masas 

forestais do mundo 

Interpreta mapas dos usos do solo agrario, sitúa e 

enumera os principais cultivos que predominan nas 

distintas zonas do mundo. 

B2.7.1. Procura información sobre a 

sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 

utilizando recursos impresos e dixitais. 

Identifica e explica os tipos de pesca e reflexiona 

sobre as consecuencias da explotación. 
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UNIDADE 4 

 

 

MINARÍA, ENERXÍA E INDUSTRIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.3.1. Diferencia os sectores económicos 

europeos. 

Busca información, identifica e explica que 

produce principalmente a industria da UE. 

B2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa 

interrelación dentro dun sistema económico. 

Investiga sobre a existencia de minerais en 

distintos puntos do mundo e sobre os usos que 

se lles dá, tendo en conta a súa interrelación 

dentro dun sistema económico Identifica as 

enerxías producidas e consumidas no mundo e os 

usos que se lles dá, tendo en conta tamén a súa 

interrelación dentro dun sistema económico. 

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e 

describe conceptos clave relacionados con el. 

Comprende e describe como inflúen as 

actividades económicas no medio ambiente e 

identifica un sistema produtivo sustentable desde 

unha óptica medioambiental. Explica un proxecto 

enerxético sustentable. 

B2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as 

principais zonas produtoras de minerais no 

mundo. 

Identifica e sitúa nun mapa as principais zonas 

produtoras de minerais no mundo; localizando as 

que posúen máis dunha determinada porcentaxe 

de reserva. 

B2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as 

principais zonas produtoras e consumidoras de 

enerxía no mundo. 

Interpreta táboas e gráficos sobre a produción e o 

consumo de cada tipo de enerxía. Localiza e 

identifica as zonas do mundo que máis producen 

e as que máis consomen. 

B2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías 

alternativas. 

Interpreta gráficos sobre enerxías alternativas; 

identifica e nomea as principais formas de enerxía 

renovable; indicando de cales se obtén un maior 

rendemento na actualidade. 

B2.8.1. Localiza nun mapa os países máis 

industrializados, a través de lendas e símbolos 

adecuados. 

Interpreta un mapa sobre o proceso de 

deslocalización e responde as preguntas de 

forma autónoma. 

B2.12.1. Comparar as características do 

consumo interior de países como Brasil e 

Francia. 

Interpreta táboas e gráficos que rexistran datos 

económicos sobre as principais potencias 

económicas, comparando as súas características 

de produción e consumo por sectores. 
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UNIDADE 5 

 

 

OS SERVIZOS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.9.1. 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. 

Interpreta un mapa do mundo relacionado co transporte 

de mercadorías; identifica as principais rutas marítimas e 

os portos máis importantes. 

B2.10.1. Define os indicadores que miden os 

intercambios económicos dun país. 

Describe e analiza a evolución dos intercambios 

financeiros. 

B2.10.2. Describe as características do 

comercio internacional na actualidade. 

Identifica e describe adecuadamente a evolución do 

comercio e os intercambios a nivel internacional, utilizando 

mapas temáticos e gráficos; extrae conclusións sobre as 

consecuencias positivas e negativas que ten a globalización. 

B2.10.3. Enumera as características dos 

bloques comerciais e as razóns polas que 

se constitúen. 

Busca a información en Internet e enumera os bloques 

comerciais e os seus países membros localizándoos no 

mapa. 

B2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os 

seus efectos. 

Identifica os tipos de turismo e os seus efectos. Valora o 

impacto do turismo na poboación, na economía e no medio 

natural. Define o turismo sustentable. 

B2.11.2. Valora a importancia do turismo na 

economía española e galega. 

Describe os recursos turísticos de Galicia e identifica o tipo 

de turismo que destaca na nosa comunidade. Identifica os 

factores que influíron no desenvolvemento turístico español. 

B2.12.3. Describe o funcionamento dos 

intercambios a nivel internacional, utilizando 

mapas temáticos e gráficos nos que se 

reflictan as liñas de intercambio. 

Analiza que países que presentan maiores investimentos en 

infraestruturas e comparao co seu nivel de 

desenvolvemento. Analiza que porcentaxe da poboación ten 

acceso a Internet nos países desenvolvidos. 
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UNIDADE 6 

 

 

UN MUNDO DE CIDADES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.5.1. Define o desenvolvemento 

sustentable e describe conceptos clave 

relacionados con el. 

 

Define unha cidade sustentable. Describe diferentes 

medidas para contribuír a reducir os problemas urbanos. 
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UNIDADE 7 

 

 

O RETO DO DESENVOLVEMENTO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.13.1. Realiza un informe sobre as 

medidas para tratar de superar as situacións 

de pobreza. 

Busca información e realiza un informe sobre as 

causas do subdesenvolvemento e as medidas para 

tratar de superar as situacións de pobreza. Busca 

información e realiza un informe sobre a pobreza en 

España. 
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UNIDADE 8 

 

 

A SUSTENTABIILDADE AMBIENTAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

 

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e 

describe conceptos clave relacionados con el. 

 

Define a sustentabilidade ambiental e identifica os 

problemas ambientais actuais. Identifica os espazos 

protexidos de Galicia. Interpreta imaxes e mapas sobre 

problemas ambientais actuais; realiza procuras en 

medios impresos e dixitais relacionados con eles e 

explica as súas conclusións. 
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INTRODUCIÓN 

 

 

Á HISTORIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de 

fontes históricas.  

Identifica e describe as fontes históricas que utilizan os 

historiadores, como bibliotecas, arquivos, etc. lendo 

comprensivamente. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou 

textuais. 

Identifica, comprende e describe fontes escritas e non 

escritas, explicando a necesidade de fontes para escribir a 

historia. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos relevantes utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

Identifica e describe as formas de estudar a historia: 

diacrónica e sincrónica. Interpreta unha liña do tempo e 

responde preguntas sobre a información que reflicte, en 

referencia aos diferentes acontecementos históricos, 

distinguindo as etapas correspondentes ás épocas 

representadas. 

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

Interpreta o mapa do mundo a comezos da Idade Moderna. 
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UNIDADE 9 

 

 

A IDADE MODERNA, UNHA NOVA ERA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do pasado 

Identifica o legado da era dos descubrimentos. 

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

Identifica e describe os pobos precolombianos que 

convivían nesta época. 

B3.5.  Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

Recoñece e utiliza o vocabulario histórico e artístico da 

Idade Moderna. 

B3.6.1. Distingue modos de periodización histórica 

(Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 

Absolutismo, etc.). 

Identifica a Idade Moderna como unha nova era; coñece 

e explica os acontecementos históricos máis 

significativos. 

B3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e 

continuidade en relación co reinado dos Reis 

Católicos. 

Identifica a Idade Moderna como unha nova era; coñece 

e explica os acontecementos históricos máis 

significativos. 

B3.12.1. Explica as causas que conduciron á 

descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 

Comprende e explica as distintas causas que conduciron 

ao descubrimento de América, á súa conquista e á súa 

colonización; describindo o proxecto de Cristovo Colón. 

B3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión 

de Aragón e de Castela polo mundo. 

Identifica a Idade Moderna como unha nova era; 

coñece e explica os acontecementos históricos máis 

significativos. 
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UNIDADE 10 

 

 

NOVAS FORMAS DE PENSAR: 

RENACEMENTO E REFORMA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do pasado 

Identifica o legado do Renacemento e a Reforma. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

Identifica, explica, describe e ordena temporalmente 

algúns feitos históricos e outros feitos relevantes. 

B3.5.1.  Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

Recoñece e utiliza o vocabulario histórico e artístico 

da Idade Moderna. 

B3.6.1. Distingue modos de periodización histórica 

(Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 

Absolutismo, etc.). 

Identifica a Idade Moderna como unha nova era; 

coñece e explica os acontecementos históricos máis 

significativos. 

B3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do 

Humanismo na historia europea, a partir de fontes 

históricas de diversos tipos 

Identifica a Idade Moderna como unha nova era; 

coñece e explica os acontecementos históricos máis 

significativos. 

B3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, 

humanistas e científicos da época. 

Identifica, comprende,  relaciona e describe as 

principais obras dos artistas, humanistas e científicos 

correspondentes. Analiza o palacio Médici-Riccardi. 

B3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, 

dalgúns autores desta época no seu contexto. 

Identifica e analiza as principais obras dos artistas, 

humanistas e científicos correspondentes. 
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UNIDADE 11 

 

 

A FORMACIÓN DO IMPERIO 

ESPAÑOL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do pasado 

Identifica o legado da conquista de América. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

Identifica, explica, describe e ordena temporalmente 

algúns feitos históricos e outros feitos relevantes. 

B3.5.1  Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

Recoñece e utiliza o vocabulario histórico e artístico 

da Idade Moderna. 

B3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do 

Humanismo na historia europea, a partir de fontes 

históricas de diversos tipos. 

Identifica a Idade Moderna como unha nova era; 

coñece e explica os acontecementos históricos máis 

significativos. 

B3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, 

humanistas e científicos da época. 

Busca información en Internet, coñece e describe as 

obras e o legado dos artistas, humanistas e 

científicos. 

B3.10.1. Distingue as características de réximes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos. 

Identifica e explica as características dos réximes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos; 

describe os feitos históricos principais que sucederon 

na época; interpreta mapas e elabora eixos 

cronolóxicos sobre os territorios herdados e os 

anexionados. 

B3.12.1. Explica as causas que conduciron á 

descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 

Interpreta mapas e liñas do tempo, busca información 

en Internet sobre as distintas causas que conduciron 

ao descubrimento de América para os europeos, 

sobre a súa conquista e colonización, e sobre os 

conquistadores; explica os resultados de forma 

coherente. 

B3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a 

conquista e a colonización de América. 

Comprende e interpreta mapas sobre a conquista e a 

colonización de América. 
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UNIDADE 12 

 

 

A EUROPA DO BARROCO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do pasado 

Identifica o legado da época do Barroco. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

Identifica, explica, describe e ordena temporalmente 

algúns feitos históricos e outros feitos relevantes. 

B3.5.1.  Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época.. 

Recoñece e utiliza o vocabulario histórico e artístico 

da Idade Moderna. 

B3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, 

dalgúns autores desta época no seu contexto. 

Analiza e interpreta obras dalgúns pintores e autores 

do Século de Ouro, como Rubens ou Calderón da 

Barca; explica e opina sobre os valores que defenden 

estas obras. 

B3.10.1. Distingue as características de réximes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos. 

Identifica e explica as características de réximes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos, 

tendo en conta a Declaración de Dereitos de 1689 e a 

limitación do poder real. 

B3.12.1. Explica as causas que conduciron á 

descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 

Interpreta mapas sobre a expansión colonial en 

América; busca información sobre as distintas 

colonias; e explica as distintas causas que 

conduciron á descuberta de América para os 

europeos, á súa conquista e á súa colonización. 

B3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos 

europeos que conducen a guerras como a dos 

“Trinta Anos”. 

Interpreta mapas sobre as posesións de España, as 

que perdeu e os países que as anexionaron, 

explicando as causas e as consecuencias dos 

tratados e das guerras como a dos “Trinta Anos”. 

 

 


