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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 

Secretaría. 

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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SEGUNDO DA ESO 

 
 

UNIDADE  01 

 

 

AS CIVILIZACIÓNS FLUVIAIS: 

MESOPOTAMIA E EXIPTO 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de 

fontes históricas. 

Comprende a información e é capaz de identificar e enumerar 

as fontes históricas, de entender a súa importancia e recoñecer 

a relevancia do papiro. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos salientables 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

Busca información sobre feitos históricos e sobre personaxes 

relevantes e ordénaa temporalmente utilizando para iso nocións 

básicas de sucesión, duración e simultaneidade. Interpreta de 

forma autónoma liñas do tempo. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de engadilos aos 

traballos e exposicións que realiza na clase. 

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da 

historia antiga. 

Identifica as distintas etapas da Idade Antiga e represéntaas, de 

forma esquemática. Comprende a información que posúe e 

explica algunha característica da vida humana neste período. 

XHB3.11.1. Describe formas de organización 

socio-económica e política, novas ata entón, 

como os imperios de Mesopotamia e de 

Exipto. 

Comprende a información e identifica, compara e describe as 

formas de organización socio-económica e política de 

Mesopotamia e de Exipto; sinalando as diferenzas. 

XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes 

prehistóricas (restos materiais, ágrafos) e as 

fontes históricas (textos). 

Identifica distintos fontes históricas e é capaz de describir as 

diferenzas entre os ideogramas chineses, os xeroglíficos 

exipcios ou o alfabeto fenicio e explicar en que consisten. 

XHB3.14.1. Explica como materializaban os 

exipcios a súa crenza na vida do alén. 

Busca información e identifica como materializaban os exipcios 

a súa crenza na vida do alén. Coñece e describe os principais 

elementos que utilizaban. 

XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais 

exemplos da arquitectura exipcia e da 

mesopotámica. 

Identifica os principais exemplos das construcións exipcia e 

mesopotámica, explicando as semellanzas e as diferenzas. 
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UNIDADE  02 

 

 

AS CIVILIZACIÓNS GREGA E ROMANA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época.. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de engadilos aos 

traballos e exposicións que realiza na clase. 

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización 

socio-política e económica das polis gregas a 

partir de fontes históricas de diferentes tipos. 

Comprende a información e é capaz de identificar e enumerar 

diferentes polis gregas, de entender a súa importancia e 

describir os distintos trazos da súa orixe e da súa evolución 

socio-política e económica. 

XHB3.17.2. Localiza nun mapa histórico as 

colonias gregas do Mediterráneo. 

Comprende a información que obtén sobre as colonias gregas, 

localízaas nun mapa histórico e enuméraas. 

XHB3.18.1. Elabora un mapa do Imperio de 

Alexandre. 

Interpreta e elabora un mapa do Imperio de Alexandre Magno e 

é capaz de explicalo correctamente. 

XHB3.19.1. Explica as características 

esenciais da arte grega e a súa evolución no 

tempo. 

Identifica e explica as características esenciais da arte grego, 

explicando as semellanzas e as diferenzas entre os distintos 

estilos e a súa evolución no tempo. 

XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas 

distintas etapas da expansión de Roma.  

Comprende a información que posúe e interpreta mapas cos 

distintos territorios polos que se estendeu o Imperio romano. É 

capaz de confeccionar un mapa sen axuda. 

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 

Identifica e explica as características esenciais das obras 

arquitectónicas e escultóricas grega e romana, explicando as 

semellanzas e as diferenzas entre os distintos estilos a partir de 

dous exemplos concretos. 

XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado 

romano que sobreviven na actualidade. 

Comprende a información sobre o legado dos romanos e 

enumera exemplos que sobreviven na actualidade 

relacionándoos co pasado da Hispania romana.  
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UNIDADE 1 

 

 

O INICIO DA IDADE MEDIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB2.2.1. Explica as características da 

poboación europea. 

Localiza nun mapa os distintos pobos xermanos que 

invadiron o Imperio romano e se asentaron no continente 

europeo. 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 

pasado.  

Comprende a información sobre o legado dos pobos 

xermanos e musulmáns e enumera exemplos que 

sobreviven na actualidade relacionándoos co pasado. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

Sitúa no tempo e recoñece nun mapa histórico os distintos 

reinos en que se fragmentou o Imperio romano de 

Occidente. 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Comprende a información que posúe dalgúns feitos 

históricos, ordénaos temporalmente e represéntaos nunha 

liña do tempo. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época 

Entende os termos aprendidos e é capaz de engadilos aos 

traballos e exposicións que realiza na clase. 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e 

entende os límites do que se pode escribir 

sobre o pasado. 

Utiliza Internet e outras fontes para obter información sobre 

distintos elementos que caracterizan a Alta Idade Media en 

Europa. 

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en 

diversos aspectos) do Imperio Romano coas 

dos reinos xermánicos. 

Comprende e explica a organización territorial e política nos 

reinos xermanos e a vida cotiá nunha aldea xermana e 

compáraa cunha cidade romana. 

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o 

seu alcance posterior. 

Comprende e explica a orixe do islam, os fundamentos da 

relixión islámica e a expansión do islam ao longo da Idade 

Media. 

XHB3.12.1. Describe características da arte 

románica, gótica e islámica. 

Describe algunhas características da arte xermana, bizantina 

e islámica. 
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UNIDADE 2 

 

 

A EUROPA FEUDAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.2.1. Explica as características da poboación 

europea. 

Localiza nun mapa as migracións de viquingos, 

maxiares e sarracenos, pobos que invadiron distintos 

reinos e se asentaron no continente europeo. 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

Comprende a información sobre o legado da época 

feudal e enumera exemplos que sobreviven na 

actualidade relacionándoos co pasado. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se 

pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 

Compara varios textos sobre as cruzadas analizando a 

súa procedencia e os diferentes puntos de vista que 

representan. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

Sitúa no tempo e en distintos mapas históricos o 

Imperio Carolinxio e as invasións dos viquingos; dos 

maxiares; e dos sarracenos. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de engadilos 

aos traballos e exposicións que realiza na clase. 

B3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende 

os límites do que se pode escribir sobre o 

pasado. 

Utiliza internet e outras fontes para obter información 

sobre distintos elementos que caracterizan a Alta Idade 

Media en Europa. 

B3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as 

relacións entre señores e campesiños 

Coñece e describe as características dos distintos 

estamentos da sociedade feudal: a nobreza, os 

campesiños e o clero, e as relacións entre eles. 
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UNIDADE 3 

 

 

O DESENVOLVEMENTO DAS 

CIDADES NA IDADE MEDIA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as 

relacións entre señores e campesiños 

Analiza a evolución dos grupos sociais 

propiciada polo auxe das cidades en Europa 

a partir do século XI. 

B3.11.1. Comprende o impacto dunha crise 

demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

Comprende a situación de crise que 

padeceron as sociedades medievais 

europeas propiciada polas malas colleitas, 

as guerras e a peste. 
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UNIDADE 4 

 

 

A CULTURA E A ARTE NA IDADE 

MEDIA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

Comprende a información sobre o legado do 

románico e do gótico e enumera exemplos que 

sobreviven na actualidade relacionándoos co 

pasado. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se 

pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 

Describe unha igrexa románica e unha 

escultura gótica analizando fotografías dos 

monumentos. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

Sitúa no tempo e recoñece nas imaxes e nas 

fotografías distintas obras e monumentos da 

arte románica e gótica. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de 

engadilos aos traballos e exposicións que 

realiza na clase. 

B3.12.1. Describe características da arte 

románica, gótica e islámica. 

Coñece as principais características da pintura, 

da escultura e da arquitectura románicas e 

góticas e comprende as funcións que 

cumpriron na Idade Media. 
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UNIDADE 5 

 

 

AL-ÁNDALUS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

Comprende a información sobre o legado 

de al-Andalus e enumera exemplos que 

sobreviven na actualidade relacionándoos 

co pasado. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiais ou textuais. 

Describe a cidade de Medina Azahara 

analizando fotografías do xacemento 

arqueolóxico. Describe como eran a 

Alhambra e o Xeneralife analizando unha 

imaxe. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

Sitúa en liñas do tempo e en distintos 

mapas históricos as sucesivas etapas da 

historia de  

al-Ándalus. 

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de 

engadilos aos traballos e exposicións que 

realiza na clase. 

B3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu 

alcance posterior. 

Estuda nun mapa histórico a vía de entrada 

dos musulmáns na península no século VIII 

e o territorio que abarcaba o califato no s X. 

B3.9.2. Explica a importancia de  

Al-Andalus na Idade Media. 

Comprende a importancia de  

al-Ándalus na Idade Media e estuda os 

monumentos arquitectónicos máis 

importantes desa época na península. 

B3.10.1. Interpreta mapas que describen os 

procesos de conquista e repoboación cristiás 

na Península Ibérica. 

Analiza nun mapa histórico o retroceso de 

al-Ándalus no século Xll, no século Xlll e a 

principios do século XlV. 
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UNIDADE 6 

 

 

OS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B3.4.1. Entende que varias culturas 

convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

Identifica personaxes e elementos de culturas diferentes. 

Busca máis información e elixe os datos que necesita 

para contestar as preguntas. 

B3.10.2. Explica a importancia do Camiño 

de Santiago. 

Coñece a importancia do Camiño de Santiago como ruta 

de peregrinación desde o século XI ata os nosos días. 
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UNIDADE 7 

 

 

ESTUDO FÍSICO DE ESPAÑA E DE GALICIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1.2.1. Enumera e describe as 

peculiaridades do medio físico español e 

galego. 

Busca información e rexistra e explica as características do 

medio físico de España e de Galicia. Elabora un informe sobre 

as Comunidades Autónomas de España 

B1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais 

unidades do relevo español.  

Sitúa, localiza e identifica nun mapa físico as principais 

unidades do relevo de España de forma autónoma. Completa un 

mapa físico de España. 

B1.3.2. Describe as unidades de relevo con 

axuda do mapa físico de España. 

Describe as unidades do relevo español con axuda dun mapa 

físico e de imaxes. Busca información, localiza e sitúa nun mapa 

físico os ríos, os encoros e as concas hidrográficas de España, 

describe a súa situación e explica as súas características. 

B1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais 

unidades do relevo galego. 

Sitúa, localiza e identifica nun mapa físico as principais 

unidades do relevo de Galicia de forma autónoma. 

B1.4.2. Describe as unidades de relevo con 

axuda do mapa físico de Galicia. 

Busca información, localiza e sitúa nun mapa físico os sistemas 

montañosos en Galicia, describe a súa situación e explica as 

súas características. 

B1.5.1. Localiza nun mapa os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos de 

España. 

Identifica nun mapa por onde se estende o medio natural 

oceánico e o mediterráneo. Identifica en que zona climática se 

encontran os encoros españois de maior capacidade e explica a 

que cre que se debe. 

B1.5.2. Analiza e compara as zonas 

bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 

imaxes. 

Identifica na imaxe o medio natural de España co que se 

corresponde. 

B1.5.3. Localiza nun mapa os espazos 

bioclimáticos de Galicia. 

Identifica nun mapa os climas que se dan en Galicia. 

B1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as 

paisaxes de España e de Galicia. 

Identifica os espazos protexidos de Galicia. 

B1.7.1. Realiza procuras en medios 

impresos e dixitais referidas a problemas 

ambientais actuais en España e en Galicia, 

e localiza páxinas e recursos da web 

directamente relacionados con. 

Explica a desertización e analiza o mapa de risco de 

desertización en España. Procura máis información na páxina 

web da Organización Meteorolóxica Mundial. 

B2.8.1. Sitúa os parques naturais españois 

nun mapa, e explica a situación actual 

dalgúns deles. 

Identifica os espazos protexidos de España. 

B2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 

humanizadas españolas a través de imaxes. 

Identifica, analiza e explica as características do medio físico de 

España e de Galicia a través de imaxes 

B2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 

españolas segundo a súa actividade 

económica. 

Busca información, rexistra e explica o impacto humano nas 

paisaxes naturais a través dunha imaxe. 
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UNIDADE 8 

 

 

A POBOACIÓN DO MUNDO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza 

páxinas e recursos da web directamente 

relacionados con eles. 

Busca información en internet para explicar os problemas 

ambientais que podería causar un gran aumento da 

poboación mundial. 

B2.1.1. Localiza no mapa mundial os 

continentes e as áreas máis densamente 

poboadas. 

Analiza o mapa de densidade de poboación do mundo 

localizando as grandes áreas de poboación e os baleiros 

demográficos dos cinco continentes. 

B2.1.2. Explica o impacto das ondas 

migratorias nos países de orixe e nos de 

acollemento. 

Estuda as consecuencias das migracións no mundo, nas 

zonas emisoras e nas zonas de recepción. Realiza un 

informe sobre a relación entre o crecemento demográfico e a 

pobreza, utilizando as TIC. 

B2.5.1. 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. 

B2.5.2. 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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AS CIDADES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.1.2. 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. 

B2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución 

do crecemento da poboación urbana no mundo. 
Localiza nun mapa do mundo as aglomeracións urbanas 

clasificadas polo número de habitantes. Estuda nun 

diagrama de barras a gran diferenza que existe entre o 

índice de desenvolvemento dalgunhas cidades e o do 

país ao que pertencen. 

 

B2.5.2. 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. 

B2.6.1. Resume elementos que diferencien o 

urbano e o rural en Europa. 

Identifica os elementos que definen e diferencian o 

espazo rural e o espazo urbano. 

B2.7.1. Interpreta textos que expliquen as 

características das cidades de España e de Galicia, 

axudándose de Internet ou de medios de 

comunicación escrita. 

Recoñece as características dalgunhas cidades 

españolas estudando o plano e as imaxes de satélite de 

Google Maps. 
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O CONTINENTE EUROPEO. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.2.1. Explica as características da poboación 

europea. 

Describe as características da poboación europea e a 

súa evolución desde o 1800 ata a actualidade. 

B2.2.2. Compara entre países a poboación 

europea segundo a súa distribución, a súa 

evolución e a súa dinámica. 

Analiza o crecemento da poboación nos países de 

Europa e compara o ritmo de crecemento en cada 

unha das rexións europeas. 

B2.6.1. Resume elementos que diferencien o 

urbano e o rural en Europa. 

Analiza a distribución do territorio rural e urbano en 

Europa e relaciónao coa densidade de poboación. 

B2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso 

continente. 

Recoñece os distintos tipos de cidades que existen no 

continente europeo. 

 



Departamento didáctico de Xeografía e historia   IES O MOSTEIRÓN 

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 2020/21  2º da ESO 
 

 

UNIDADE 11 

 

 

O TERRITORIO DE ESPAÑA E DE GALICIA 

NA ANTIGÜIDADE 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.3.1. Explica a pirámide de poboación de 

España e das súas Comunidades Autónomas. 

Analiza a pirámide de poboación de España na 

actualidade e compáraa coa súa proxección no futuro. 

B2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos 

migratorios nas últimas tres décadas en España. 

Estuda en distintos medios os movementos migratorios 

en España desde o século XX ata os nosos días, 

distinguindo a emigración e a inmigración. 

B2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, 

as súas etapas e os destinos principais. 

Analiza o mapa da densidade de poboación de Galicia e 

explica como se distribúe a poboación galega. 

B2.7.1. Interpreta textos que expliquen as 

características das cidades de España e de 

Galicia, axudándose de internet ou de medios de 

comunicación escrita. 

 

Recoñece as características das cidades españolas e de 

Galicia e a orde ou xerarquía que se establece entre elas. 

 

 


