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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Esta programación da materia: Xeografía e Historia está pensada para os grupos de 1º da ESO do I.E.S. O Ribeiro. 

Marco legal: A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o conxunto de obxectivos, 
competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables de cada unha das 
ensinanzas e etapas educativas reguladas pola citada Lei. O Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece o 
currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece 
o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

O I.E.S. O Ribeiro está situado nunha bisbarra rural, onde destaca a vila de Ribadavia. O nivel socioeconómico das 
familias é de tipo medio ou medio-baixo. 

En 1º da ESO organízanse en catro grupos de 20 a 242 alumnos. En base as probas de avaliación inicial e aos 
informes do Departamento de Orientación, os grupos estan formados por un alumnado heteroxéeo en canto as súas 
capacidades de  atención e resposta  ás diferentes estratexias desenvoltas na aula para conseguir  unha participación 
activa. 

Para formular a programación é tamén fundamental determinar o grao de desenvolvemento intelectual dos alumnos 
nesta etapa educativa. Temos que entender que a esta idade moi poucos desenvolveron o que denominariamos 
pensamento abstracto. Para os alumnos do primeiro curso da ESO deberemos ter en conta que a maioría se move no 
campo dun pensamento operativo concreto. E, polo tanto, será preciso ter en conta a necesidade dun traballo 
baseado na potenciación de dinámicas e estratexias que lles permitan desenvolver unha autonomía á hora de 
adquirir coñecementos. 

A materia de Ciencias Sociais Xeografía e Historia no 1ª curso do Ensino Secundario obrigatorio, divídese en dúas 
partes: unha dedicada ao estudo do medio físico e a outra parte dedicada ao estudo da historia, orixes da 
humanidade: prehistoria e historia antiga, fundamental para que os alumnos adquiran maior consciencia do mundo 
no que viven e unha identidade como individuos e como cidadáns inmersos na sociedade da que forman parte. Este 
debe ser o obxectivo fundamental da materia: formar cidadáns, xa que estamos ante unha educación obrigatoria 
para todos. 

Os contidos están dedicados á comprensión do mundo e da sociedade na que viven, partindo das bases históricas 
que a foron xerando e desenvolvendo. A adquisición de competencias axudará ao noso alumnado á solución de 
problemas e á toma de decisións individuais ou colectivas; a adquirir un interese e un posicionamento crítico con 
respecto ao que sucede ao seu arredor e a desenvolver unha actitude positiva na convivencia pacífica e respecto 
cara a si mesmos e cara aos demais. 

É importante demostrar aos alumnos a UTILIDADE da materia ao ser conectada con aspectos do seu interese. Por iso 
faranse sempre continuas referencias á realidade inmediata, aos intereses dos alumnos, ao que está a acontecer ao 
seu arredor; mostrando que é unha materia viva.  

Nesta programación os contidos xeográficos formularanse partindo sempre da realidade inmediata do alumno, e os 
contidos históricos estrutúranse en xeral, seguindo criterios cronolóxicos e espaciais por considerar que sexa o 
mellor xeito de conectar os diferentes aspectos, buscando a comprensión da multicausalidade de cada 
acontecemento ao estudar cada feito dende diferentes perspectivas e realidades: sociais, políticas, económicas, 
culturais... e tratando en cada feito as múltiples consecuencias que se derivan a curto e a longo prazo relacionándoo 
coa época actual. 

Non obstante; para favorecer a capacidade reflexiva dos alumnos faranse sempre comparacións con outras 
realidades, o que ás veces leva consigo SALTOS CRONOLÓXICOS O ESPACIAIS. E é que o obxectivo non é estudar a 
xeografía e a historia como unha sucesión de conceptos ou de feitos que os alumnos deben encaixar en etapas e 
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épocas pechadas. Aínda que deben ser capaces de contextualizar xeográfica e cronoloxicamente os feitos, esta 
programación dará unha maior importancia ao desenvolvemento dunha capacidade de reflexión e dunha serie de 
capacidades que permitan aos alumnos construír o seu propio coñecemento, xa que non se trata de que aprendan 
memorísticamente uns contidos, asumindo a xeografía e a historia como algo pechado; senón que o principal 
obxectivo é capacitar os alumnos para que sexan capaces de aprender no futuro de xeito autónomo, dotalos de 
FERRAMENTAS que cada cal utilizará segundo as súas necesidades e intereses. Deberanse formular actividades 
sumamente variadas que desenvolvan diferentes capacidades para que os distintos alumnos descubran e 
desenvolvan as súas propias potencialidades. 

No que se refire ás manifestacións culturais e artísticas, estarán inseridas entre os temas históricos. O obxectivo non 
é que os alumnos aprendan a arte como unha sucesión de estilos con series de artistas e obras; senón que se trata 
de favorecer un achegamento á arte dende diferentes perspectivas, se trata de que comprendan que para entender 
e xulgar unha obra de arte han de terse en conta moitos condicionantes que nos falan do momento no que xorde. 

 

2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

TEMA 1: O PLANETA TERRA TEMA 7: A PREHISTORIA 

 Analiza e clasifica tipos de mapas e proxeccións 
segundo a súa función e utilidade. C. Sociais e Cívicas - 
C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía. 

 Analiza mapas de fusos horarios e comprende o 
procedemento das distintas unificacións horarias do 
planeta. - C. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. - C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Dixital - C. Lingüística. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e 
distingue os hemisferios da Terra e as súas principais 
características.. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía.  

 Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa a 
partir da análise de datos e a aplicación de coordenadas 
xeográficas .. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - 
C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

 Indica as características e o uso dos meridianos e 
paralelos do globo terráqueo.  C. Sociais e Cívicas - C. 
Aprender a Aprender. 

 Compara distintos tipos de mapas e proxeccións. 
Sociais e Cívicas - Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor -  C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 Describe os cambios evolutivos desde os primates 
ata os homínidos e a especie humana na actualidade. 
C. Matemática, Ciencias e Tecn. -  Aprender a 
Aprender. 

 Realiza e completa diversos eixes cronolóxicos 
situando en orde cronolóxico diferentes etapas ou 
sucesos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - 
Aprender a Apr. 

 Explica a cronoloxía e as peculiaridades no modo 
de vida, a arte e a tecnoloxía do Paleolítico e do 
Neolítico. C. Com. Lingüística - C. Matemática, Ciencias 
e Tecnol. 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes 
históricas na comprensión de etapas e de sucesos 
históricos. C. Matemática, Ciencias e Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

 Identifica diferentes tipoloxías de fontes de 
coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - 
Aprender a Apr.  

TEMA 2: O RELEVO DA TERRA TEMA 8: AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA 
E EXIPTO 

 Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa  Explica os principais trazos da organización social e 
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utilizando datos de coordenadas xeográficas. C. 
Aprender a Aprender – C. Lingüística – C. Dixital. 

 Localiza no mapa as principais unidades e 
elementos do relevo europeo. C. Lingüística - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. - C. Aprender a 
Aprender - C. Dixital. 

 Localiza nun mapa físico mundial os principais 
elementos e referencias físicas: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e das principais cadeas montañosas. 
C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía.  

 Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 
relevo español, europeo e mundial. C. Aprender a 
Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía - Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 

 Enumera e describe as peculiaridades do medio 
físico español e mundial. C. Sociais e Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. Lingüística - Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor – C. Dixital - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 Describe as diferentes unidades de relevo con 
axuda do mapa físico de España. Sociais e Cívicas - 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor -  C. 
Lingüística - C. Aprender a Aprender. 

 Describe as características do relevo europeo. 
Sociais e Cívicas -  C. Aprender a Aprender - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 Indica as consecuencias da relación entre a acción 
humana e os problemas medioambientais. Sociais e 
Cívicas - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor -  
C. Lingüística - C. Aprender a Aprender – C. Dixital 

económica en Mesopotamia e no Antigo Exipto. C. Soc. 
e Cívicas - Aprender a Apr. – Conc. e exp. cult. 

 Interpreta mapas temáticos sobre a xeografía, o 
río Nilo e as fases da expansión do Exipto dos faraóns. 
C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Sociais e Cívicas.  

 Describe as principais características das etapas 
históricas nas que se divide Exipto. C. Sociais e Cívicas 
– C. Aprender a Aprender.  

 Identifica, sitúa xeograficamente e describe 
construcións paradigmáticas da arquitectura exipcia e 
mesopotámica. Conc. e Exp. Culturais. - Com. 
Lingüística. 

 Recoñece e describe as deidades do Antigo Exipto. 
Conciencia. e Exp. Culturais. - Comunicación Lingüística 
- Sociais e Cívicas. 

 Identifica e describe os ritos, mitos e crenzas 
relixiosas do Antigo Exipto. Conc. e Exp. Culturais. - 
Com. Lingüística - Sociais e Cívicas. 

TEMA 3: A HIDROSFERA: AUGA DOCE E AUGA SALGADA TEMA 9: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

 Enumera e describe as peculiaridades do medio 
físico español. C. Aprender a Aprender – C. Lingüística 
– C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 Enumera e describe as peculiaridades do medio 
físico mundial. C. Lingüística - C. Matemática, Ciencias 
e Tecnoloxía. - C. Aprender a Aprender. 

 Explica as características dos distintos corpos de 
auga e diferénciaos. C. Aprender a Aprender - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

 Localiza nun mapa físico mundial os principais 
elementos e referencias físicas: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes 
históricas na comprensión de etapas e de sucesos 
históricos. C. Matemática, Ciencias e Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

 Caracteriza o espazo físico da polis e algúns trazos 
da súa organización social e económica. Sociais e 
cívicas. - Aprender a Aprender – Conc. e Exp. Culturais. 

 Realiza e completa diversos eixes cronolóxicos 
situando en orde cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - 
Aprender a Apr. 

 Recoñece e describe os trazos da democracia 
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ademais dos ríos e as principais cadeas montañosas. C. 
Dixital - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 Indica as consecuencias da relación entre a acción 
humana e os problemas medioambientais. Sociais e 
Cívicas - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor -  
C. Lingüística - C. Aprender a Aprender. 

ateniense e compáraa coa nosa actual concepción da 
democracia. Sociais e cívic. – Sent., Inic, e Esp. Emp. 

 Explica as características xerais da arte grega e 
describe algunhas das súas manifestacións máis 
relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. 
Lingüística. 

 Describe diferentes áreas do saber e da cultura 
helénicas e a súa pervivencia na nosa civilización 
actual. Conc. e Expresións culturais, Com. Lingüística. 

TEMA 4: O TEMPO ATMOSFÉRICO TEMA 10: COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS 

• Analiza e describe o tempo meteorolóxico e o clima de 
España a partir de mapas e datos estatísticos. C. 
Lingüística – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

• Coñece e describe os factores climáticos e os 
elementos do tempo. C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía – C. Aprender a Aprender – C. Dixital –Sociais 
e Cívicas. 

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais 
referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente relacionados con 
eles. C. Dixital –Sociais e Cívicas – C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía. 

• Indica as consecuencias da relación entre a acción 
humana e os problemas medioambientais. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – Sociais e cívicas – 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

• Emprega adecuadamente mapas para situar 
correctamente os diferentes pobos prerromanos na 
Península. C. Aprender a Aprender – Dixital. 

• Describe as particularidades da organización social e 
económica e da vida cotiá dos iberos e dos celtas. Sociais 
e Cívicas – Conciencia e Expr. Culturais. 

• Identifica e describe con detalle mostras 
representativas da arte ibérica e celta. Conciencia e Expr. 
Culturais  - Comunicación. Lingüística – Aprender a 
Aprender. 

• Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos e expón o tema 
oralmente e por escrito. Sociais e Cívicas. 

• Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas na 
comprensión de etapas e de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

• Identifica diferentes tipoloxías de fontes de 
coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - 
Aprender a Apr.  

TEMA 5: OS CLIMAS DA TERRA TEMA 11: ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

• Localiza nun mapa e analiza e compara os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor – C. Aprender a 
aprender. 

• Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima 
de Europa. C. Aprender a Aprender – C. Dixital. 

• Coñece e describe os factores climáticos e os 
elementos do tempo. C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 

• Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do 
noso continente. C. Aprender a aprender – Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor. 

• Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do 

• Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas na 
comprensión de etapas e de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

• Explica as características xerais da arte romana e 
describe algunhas das súas manifestacións máis 
relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. Lingüística. 

• Analiza e explica os procesos de expansión territorial de 
Roma en diferentes etapas históricas. C. Lingüística - C. 
Sociais e Cívicas. 

• Identifica e describe o funcionamento das institucións 
políticas de Roma en diferentes períodos históricos. C. 
Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

• Describe as particularidades da vida cotiá e a 
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mundo nos que reflicten os elementos máis importantes. 
C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

• Identifica as principais características das grandes 
zonas climáticas da Terra. C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía – C. Aprender a aprender – Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor. 

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais 
referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web que están directamente 
relacionados con eles. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor – C. Dixital. 

• Indica as consecuencias da relación entre a acción 
humana e os problemas medioambientais. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – Sociais e cívicas – 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

organización social de Roma en diferentes etapas da súa 
historia. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas.  

TEMA 6: OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais 
referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente relacionados con 
eles. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender -  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor - C. Dixital. 

• Indica as consecuencias da relación entre a acción 
humana e os problemas medioambientais. C. Sociais e 
Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Lingüística - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

• Define “desenvolvemento sostible” e describe 
conceptos clave relacionados con el. C. Lingüística.  

• Realiza un informe sobre as medidas para tratar de 
superar as situacións de pobreza. Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

TEMA 12: O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 

• Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas 
nla comprensión de etapas e de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

• Identifica distintos trazos da organización socio-política 
e económica das polis gregas a partir de diferentes tipo 
de fontes históricas. C. Conciencia e exp. Cult. 

• Explica as características xerais da arte grega e describe 
algunhas das súas manifestacións máis relevantes. Conc. 
e Expresións culturais, Com. Lingüística. 

• Describe diferentes áreas do saber e da cultura 
helénicas e a súa pervivencia na nosa civilización actual. 
Conc. e Expresións Culturais, Com. Lingüística. 

• Explica as características xerais da arte romana e 
describe algunhas das súas manifestacións máis 
relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. Lingüística. 

• Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época 
grega e romana. Conc. e Expresións culturais, Com. 
Lingüística – Sent. Inic. e Espírito Emprendedor. 

 TEMA 13: A HISPANIA ROMANA 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes 
históricas na comprensión de etapas e de sucesos 
históricos. C. Matemática, Ciencias e Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

 Describe as particularidades da vida cotiá e a 
organización social de Roma en diferentes etapas da 
súa historia. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

 Explica as características xerais da arte romana e 
describe algunhas das súas manifestacións máis 
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relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. 
Lingüística. 

 Caracteriza as fases da conquista romana de 
Hispania e describe a organización do territorio 
hispano en diferentes etapas. C. Lingüística - C. Sociais 
e Cívicas. 

 Explica diferentes aspectos sociais, económicos e 
da vida cotiá propios da romanización da Península 
Ibérica. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

 Identifica, describe e aprecia o valor histórico-
cultural de diferentes restos e manifestacións artísticas 
do legado romano na Península Ibérica. C. Lingüística - 
C. Sociais e Cívicas - Conc. e Expresións culturais. 

 

3.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 
do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, a educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver 
nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 
afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria 
para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais 
persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 
pacificamente os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con 
sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación. 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e 
aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa 
persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o 
patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 
sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os 
hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión e representación. 

 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar 
na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da 
identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o estudantes debe acadar ao finalizar cada 
etapa, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 10 do 
Decreto 86/2015 precísanse os obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria, que a seguir se concretan para este curso e materia, 
establecendo a súa correspondencia cos contidos e criterios de avaliación. 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os contidos. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e 
de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 

economía e política. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período, así como o establecemento e 

a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do 

neolítico. 

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a súa expansión. 
B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e 

a transcendencia do concepto de democracia. 

B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre Magno e os seus sucesores: helenismo. 
B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o 

helenístico. 

B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e imperio: 

organización política e expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo. 

B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, 

a economía e a cultura romanas, e recoñecer os 

conceptos de cambio e continuidade na historia da 

Roma antiga. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización 
eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. 

 

 

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as 

relacións entre os movementos da terra e a 

existencia das estacións e do día e da noite, e 

comprender a súa importancia na distribución dos 

climas e da Biota. 

B1.2. Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica. B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 

representación cartográfica, en soporte analóxico e 

dixital, e as súas escalas 

B1.3. Proxeccións e sistemas de coordenadas. Imaxes de satélite e os seus principais 

usos. 

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as 

imaxes de satélite e os seus usos principais. 

B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun 

mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. Clima: elementos e factores. Diversidade 

climática no planeta. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e as 

grandes zonas climáticas, e identificar as súas 

características. 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía. 
B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo 

e mundial, e das súas características xerais. 
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B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do 

medio físico europeo. 

B1.8. Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo. 
B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os 

elementos principais do relevo continental. 

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos. 
B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do 

noso continente. 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais. 
B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser 

humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por 
razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

; características das formas de vida; cazadores colectores. 

B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía e comercio; organización social.  

B3.9.3. Prehistoria galega: megálitos e petróglifos. 

B3.9. Coñecer as características da vida humana 

correspondentes aos dous períodos en que se divide 

a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 

economía e política. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período, así como o establecemento e 

a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do 

neolítico. 

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a súa expansión. 
B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e 

a transcendencia do concepto de democracia. 

B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre Magno e os seus sucesores: helenismo. 
B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o 

helenístico. 

B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e imperio: 

organización política e expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo. 

B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, 

a economía e a cultura romanas, e recoñecer os 

conceptos de cambio e continuidade na historia da 

Roma antiga. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 

economía e política. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período, así como o establecemento e 

a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do 

neolítico. 

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a súa expansión. 
B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e 

a transcendencia do concepto de democracia. 

B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre Magno e os seus sucesores: helenismo. 
B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o 

helenístico. 

B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e imperio: 

organización política e expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo. 

B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, 

a economía e a cultura romanas, e recoñecer os 

conceptos de cambio e continuidade na historia da 

Roma antiga. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir 
unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. 

 

 

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as 

relacións entre os movementos da terra e a 

existencia das estacións e do día e da noite, e 

comprender a súa importancia na distribución dos 

climas e da Biota. 

B1.2. Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica. 

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 

representación cartográfica, en soporte analóxico e 

dixital, e as súas escalas 

B1.3. Proxeccións e sistemas de coordenadas. Imaxes de satélite e os seus principais 

usos. 

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as 

imaxes de satélite e os seus usos principais. 

B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun 

mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. Clima: elementos e factores. Diversidade 

climática no planeta. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e as 

grandes zonas climáticas, e identificar as súas 

características. 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía. 
B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo 

e mundial, e das súas características xerais. 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía. 
B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo 

e mundial, e das súas características xerais. 
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B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do 

medio físico europeo. 

B1.8. Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo. 
B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os 

elementos principais do relevo continental. 

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos. 
B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do 

noso continente. 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais. 
B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser 

humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. 

 

 

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as 

relacións entre os movementos da terra e a 

existencia das estacións e do día e da noite, e 

comprender a súa importancia na distribución dos 

climas e da Biota. 

B1.2. Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica. 

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 

representación cartográfica, en soporte analóxico e 

dixital, e as súas escalas 

B1.3. Proxeccións e sistemas de coordenadas. Imaxes de satélite e os seus principais 

usos. 

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as 

imaxes de satélite e os seus usos principais. 

B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun 

mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. Clima: elementos e factores. Diversidade 

climática no planeta. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e as 

grandes zonas climáticas, e identificar as súas 

características. 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía. 
B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo 

e mundial, e das súas características xerais. 

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do 

medio físico europeo. 
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B1.8. Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo. 
B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os 

elementos principais do relevo continental. 

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos. 
B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do 

noso continente. 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais. 
B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser 

humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

B3.4. Tempo histórico. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os 

procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

B3.6. Evolución das especies e a hominización. B3.6. Entender o proceso de hominización. 

B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade Antiga. 
B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e 

distinguir a escala temporal de etapas como estas. 

B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global. 

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os 

procesos e os acontecementos históricos máis 

salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para 

adquirir unha perspectiva global da súa evolución. 

B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. 
B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia 

de Exipto.   

B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: arte, ciencia, teatro e filosofía. 
B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na 

cultura occidentais. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. 

 

 

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as 

relacións entre os movementos da terra e a 

existencia das estacións e do día e da noite, e 

comprender a súa importancia na distribución dos 

climas e da Biota. 

B1.2. Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica. 

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 

representación cartográfica, en soporte analóxico e 

dixital, e as súas escalas 
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B1.3. Proxeccións e sistemas de coordenadas. Imaxes de satélite e os seus principais 

usos. 

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as 

imaxes de satélite e os seus usos principais. 

B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun 

mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. Clima: elementos e factores. Diversidade 

climática no planeta. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e as 

grandes zonas climáticas, e identificar as súas 

características. 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía. 
B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo 

e mundial, e das súas características xerais. 

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do 

medio físico europeo. 

B1.8. Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo. 
B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os 

elementos principais do relevo continental. 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais. 
B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser 

humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia. 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e 

enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

B3.2. Fontes históricas. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións 

de fontes diversas. 

B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global. 

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os 

procesos e os acontecementos históricos máis 

salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para 

adquirir unha perspectiva global da súa evolución. 

B3.9.1. Paleolítico: etapas; características das formas de vida; cazadores colectores. 

B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía e comercio; organización social.  

B3.9.3. Prehistoria galega: megálitos e petróglifos. 

B3.9. Coñecer as características da vida humana 

correspondentes aos dous períodos en que se divide 

a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 

economía e política. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período, así como o establecemento e 

a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do 

neolítico. 

B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da 
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escritura. 

B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. 
B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia 

de Exipto.   

B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. 
B3.14. Identificar as principais características da 

relixión exipcia. 

B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto. 
B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 

arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a súa expansión. 
B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e 

a transcendencia do concepto de democracia. 

B3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión comercial e política das polis gregas. 
B3.17. Entender a transcendencia do concepto de 

colonización. 

B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre Magno e os seus sucesores: helenismo. 
B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o 

helenístico. 

B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: arte, ciencia, teatro e filosofía. 
B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na 

cultura occidentais. 

B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e imperio: 

organización política e expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo. 

B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, 

a economía e a cultura romanas, e recoñecer os 

conceptos de cambio e continuidade na historia da 

Roma antiga. 

B3.21. Mundo clásico. Arte romana: arquitectura, escultura e pintura. 

B3.21. Identificar e describir os trazos característicos 

de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

B3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos; Hispania romana; Gallaecia. Proceso de 

romanización. A cidade e o campo. 

B3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. Clima: elementos e factores. Diversidade 

climática no planeta. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e as 

grandes zonas climáticas, e identificar as súas 

características. 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía. 
B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo 

e mundial, e das súas características xerais. 
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B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do 

medio físico europeo. 

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais. 
B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser 

humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais. 
B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser 

humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

B3.5. Vocabulario histórico e artístico. 
B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

B3.9.1. Paleolítico: etapas; características das formas de vida; cazadores colectores. 

B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía e comercio; organización social.  

B3.9.3. Prehistoria galega: megálitos e petróglifos. 

B3.9. Coñecer as características da vida humana 

correspondentes aos dous períodos en que se divide 

a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 

economía e política. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período, así como o establecemento e 

a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do 

neolítico. 

B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. 
B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da 

escritura. 

B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. 
B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia 

de Exipto.   

B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. 
B3.14. Identificar as principais características da 

relixión exipcia. 

B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto. 
B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 

arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a súa expansión. 
B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e 

a transcendencia do concepto de democracia. 

B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: arte, ciencia, teatro e filosofía. 
B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na 

cultura occidentais. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e 
cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia. 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e 

enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

B3.2. Fontes históricas. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións 

de fontes diversas. 

B3.3. Cambio e continuidade. 

B3.3. Explicar as características de cada tempo 

histórico e certos acontecementos que 

determinaron cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

B3.4. Tempo histórico. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os 

procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

B3.5. Vocabulario histórico e artístico. 
B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

B3.6. Evolución das especies e a hominización. B3.6. Entender o proceso de hominización. 

B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade Antiga. 
B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e 

distinguir a escala temporal de etapas como  estas. 

B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global. 

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os 

procesos e os acontecementos históricos máis 

salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para 

adquirir unha perspectiva global da súa evolución. 

B3.9.1. Paleolítico: etapas; características das formas de vida; cazadores colectores. 

B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía e comercio; organización social.  

B3.9.3. Prehistoria galega: megálitos e petróglifos. 

B3.9. Coñecer as características da vida humana 

correspondentes aos dous períodos en que se divide 

a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

B3.10. Aparición dos ritos: restos materiais e artísticos; pintura e escultura. B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 

economía e política. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período, así como o establecemento e 

a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do 

neolítico. 
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B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. 
B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da 

escritura. 

B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. 
B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia 

de Exipto.   

B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. 
B3.14. Identificar as principais características da 

relixión exipcia. 

B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto. 
B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 

arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a súa expansión. 
B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e 

a transcendencia do concepto de democracia. 

B3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión comercial e política das polis gregas. 
B3.17. Entender a transcendencia do concepto de 

colonización. 

B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre Magno e os seus sucesores: helenismo. 
B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o 

helenístico. 

B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: arte, ciencia, teatro e filosofía. 
B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na 

cultura occidentais. 

B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e imperio: 

organización política e expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo. 

B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, 

a economía e a cultura romanas, e recoñecer os 

conceptos de cambio e continuidade na historia da 

Roma antiga. 

B3.21. Mundo clásico. Arte romana: arquitectura, escultura e pintura. 

B3.21. Identificar e describir os trazos característicos 

de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

B3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos; Hispania romana; Gallaecia. Proceso de 

romanización. A cidade e o campo. 

B3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 
saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa 
saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do 

medio físico europeo. 

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo. B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
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xeográfico europeo. 

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos. 
B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do 

noso continente. 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais. 
B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser 

humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

sedentarismo; artesanía e comercio; organización social.  

 

B3.9. Coñecer as características da vida humana 

correspondentes aos dous períodos en que se divide 

a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

B3.10. Aparición dos ritos: restos materiais e artísticos; pintura e escultura. B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: arte, ciencia, teatro e filosofía. 
B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na 

cultura occidentais. 

B3.21. Mundo clásico. Arte romana: arquitectura, escultura e pintura. 

B3.21. Identificar e describir os trazos característicos 

de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

B3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos; Hispania romana; Gallaecia. Proceso de 

romanización. A cidade e o campo. 

B3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e 
na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
respecto cara ao exercicio deste dereito. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia. 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e 

enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

B3.2. Fontes históricas. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións 

de fontes diversas. 

B3.3. Cambio e continuidade. 

B3.3. Explicar as características de cada tempo 

histórico e certos acontecementos que 

determinaron cambios fundamentais no rumbo  da 

historia, diferenciando períodos que facilitan  o seu 
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estudo e a súa interpretación. 

B3.4. Tempo histórico. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os 

procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

B3.5. Vocabulario histórico e artístico. 
B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

 

sedentarismo; artesanía e comercio; organización social.  

álitos e petróglifos. 

B3.9. Coñecer as características da vida humana 

correspondentes aos dous períodos en que se divide 

a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

B3.21. Mundo clásico. Arte romana: arquitectura, escultura e pintura. 

B3.21. Identificar e describir os trazos característicos 

de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

B3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos; Hispania romana; Gallaecia. Proceso de 

romanización. A cidade e o campo. 

B3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 
como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

 TEMPORALIZACIÓN 

 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir 
os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 
avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas comparables. 

 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar de aprendizaxe, a 
temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a materia e o procedemento e os instrumentos de avaliación. 

 

CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 
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TEMA 1: O PLANETA 
TERRA 

3ª semana de setembro Analiza e clasifica tipos de 
mapas e proxeccións 
segundo a súa función e 
utilidade.  

Distingue claramente as 
proxeccións cartográficas 
pero non sabe explicar 
cando se utilizan cada 
unha delas e por que. 

Control e proba obxectiva. 

Analiza mapas de fusos 
horarios e comprende o 
procedemento das 
distintas unificacións 
horarias do planeta. 

Comprende o significado 
dos fusos horarios e 
explica as súas 
características e en 
cantos fusos horarios se 
divide a Terra. 

Explica a importancia da 
unificación horaria dentro 
dun mesmo país e 
presenta unha explicación 
coherente sobre que 
sucedería se se dera a 
situación contraria. 

Escala de observación 

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

Explica perfectamente o 
significado da división da 
Terra nos dous 
hemisferios, as súas 
características e explica o 
nome que recibe o 
paralelo 0º. 

Control e proba obxectiva. 

Localiza espazos 
xeográficos e lugares nun 
mapa a partir da análise 
de datos e a aplicación de 
coordenadas  

Entende o funcionamento 
das coordenadas 
xeográficas e localiza os 
puntos xeográficos 
cometendo pequenos 
erros de aproximación. 

Práctica na aula 

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

Lembra o nome dos 
movementos da Terra e 
explícaos de forma moi 
simple. 

Control e proba obxectiva. 

Compara distintos tipos 
de mapas.   

Distingue que é un mapa 
topográfico, e identifica o 
seu uso e algunhas das 
súas características 
principais. 

Distingue a utilidade dun 
mapa temático, explica a 
súa utilidade e 
características principais 

Exposición oral.  
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ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

INDICADOR 

DE LOGRO 

NIVEL 1 

INDICADOR 

DE LOGRO 

NIVEL 2 

INDICADOR 

DE LOGRO 

NIVEL 3 

INDICADOR 

DE LOGRO 

NIVEL 4 

INDICADOR DE 

LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓ

N % 

AVALIACIÓN 

MOI 

INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 

constancia. 

Non se 

acadan os 

mínimos 

aceptables e 

necesita unha 

mellora 

substancial. 

Omítense 

elementos 

fundamentais 

do indicador 

establecido 

Evidenciase 

un  

cumprimento 

suficiente do 

indicador 

establecido 

Clara 

evidencia de 

competencia 

e dominio 

técnico no 

indicador 

establecido 

Acada de xeito 

excepcional a 

competencia e 

o dominio 

técnico no 

indicador 

establecido 

Analiza e clasifica 
tipos de mapas e 
proxeccións 
segundo a súa 
función e 
utilidade.  

     10 

Analiza mapas de 
fusos horarios e 
comprende o 
procedemento das 
distintas 
unificacións 
horarias do 
planeta. 

     20 

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

     15 

Localiza espazos 
xeográficos e 
lugares nun mapa 
a partir da análise 
de datos e a 
aplicación de 
coordenadas  

     20 

Interpreta como 
inflúen os 
movementos 
astronómicos na 
distribución da 

     20 
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radiación solar e 
nas zonas 
bioclimáticas do 
Planeta. 

Compara distintos 
tipos de mapas.   

     15 

 

CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 2: O RELEVO DA 
TERRA 

 

1ª quincena de outubro 

 

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

Localiza nun mapa un 
50% das formas de 
relevo, accidentes 
xeográficos... dunha lista 
dada polo profesor 

Traballo aula ABALAR 

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

Recoñece as 
consecuencias dos 
terremotos e volcáns e as 
causas que os provocan. 

Recoñece e distingue as 
formas de relevo 
terrestre e mariño máis 
importantes. 

Localiza nun mapa un 
50% das formas de 
relevo, accidentes 
xeográficos... dunha lista 
dada polo profesor 

Control e proba obxectiva. 

 

 

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

Localiza nun mapa un 
50% das formas de 
relevo, accidentes 
xeográficos... dunha lista 
dada polo profesor 

Control e proba obxectiva. 

Enumera e describe as 
peculiaridades do medio 
físico español e mundial.  

Realiza unha descrición 
correcta e ben formulada 
dalgunhas das 
características do relevo 
español e mundial. 

Control e proba obxectiva. 

Describe e localiza  as 
diferentes unidades de 
relevo con axuda do 
mapa físico de España 

Localiza nun mapa un 
50% das formas de 
relevo, accidentes 
xeográficos... dunha lista 
dada polo profesor 

Control e proba obxectiva. 

Describe as características 
do relevo europeo e 
localiza os accidentes 
xeográficos máis 
importantes. 

Localiza nun mapa un 
50% das formas de 
relevo, accidentes 
xeográficos... dunha lista 
dada polo profesor. 

Realiza unha descrición 
correcta e ben formulada 
dalgunhas das 
características do relevo 

Control e proba obxectiva. 
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europeo. 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

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

     10 

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

     30 

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

     10 

Enumera e describe 
as peculiaridades do 
medio físico español 
e mundial.  

     10 

Describe e localiza  
as diferentes 
unidades de relevo 
con axuda do mapa 
físico de España 

     30 

Describe as 
características do 
relevo europeo e 
localiza os 
accidentes 
xeográficos máis 
importantes. 

     10 
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CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 3: A HIDROSFERA: 
AUGA DOCE E AUGA 
SALGADA 

2ª semana de outubro Enumera e describe as 
distintas fases que 
compoñen o ciclo da 
auga.  

Elabora unha sinxela 
redacción explicando as 
distintas fases que 
definen o ciclo da auga 

Control e proba obxectiva. 

Define correctamente os 
fenómenos que provocan 
a auga en movemento  

Explica os conceptos de 
onda, marea e corrente 
mariña e as causas que os 
provocan. 

Control e proba obxectiva. 

Explica as características 
das augas continentais e 
os conceptos máis 
importantes..  

Nun listado de conceptos 
sobre as augas 
continentais define 
correctamente a maior 
parte deles. 

Control e proba obxectiva. 

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

Localiza no planisferio os 
océanos da Terra, os 
principais mares e os ríos 
máis importantes. 

Práctico en Aula ABALAR. 

  Indica as consecuencias 
da relación entre a acción 
humana e os problemas 
medioambientais.  

Elabora un informe 
expoñendo dez situacións 
nas que o ser humano 
aproveita a auga doce e a 
riqueza  dos océanos e 
mares. 

Explica os problemas 
medioambientais que 
xenera o ser humano 
como consecuencia do 
uso abusivo da 
explotación da auga. 

Control e proba obxectiva. 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

 

Enumera e 
describe as 
distintas fases que 
compoñen o ciclo 

     20 
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da auga.  

Define 
correctamente os 
fenómenos que 
provocan a auga 
en movemento  

     20 

Explica as 
características das 
augas continentais 
e os conceptos 
máis importantes..  

     20 

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

     20 

Indica as 
consecuencias da 
relación entre a 
acción humana e 
os problemas 
medioambientais.  

     20 

 

CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 4: O TEMPO 
ATMOSFÉRICO 

1ª quincena de novembro  Coñece a estrutura da 
atmosfera e as distintas 
capas que a compoñen. 

Describe a atmosfera e 
recoñece algunhas das 
características das súas 
capas. 

Control e proba obxectiva. 

  Coñece e describe os 
factores climáticos e os 
elementos do tempo: 
temperatura, 
precipitacións, presión 
atmosférica e ventos. 

Define correctamente 
temperatura, 
precipitación e presión 
atmosférica; os 
instrumentos de medida 
e as unidades en que se 
expresan. 

Control e proba obxectiva. 

Práctico AULA ABALAR 

  Coñece o proceso da 
formación das 
precipitacións. 

Explica dun xeito sinxelo 
como se forman as 
chuvias, as folerpas de 
neve e o pedrazo ou 
sarabia. 

Control e proba obxectiva. 

  Explica correctamente a 
relación entre presión 

Explica de forma 
completa e perfecta que 
son as isóbaras e para 

Control e proba obxectiva. 
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atmosférica e ventos. que serven. Ademais, 
distingue as altas presións 
das baixas sinalando que 
nome reciben. 

  Analiza e describe o 
tempo meteorolóxico a 
partir de mapas. 

Comprende a información 
que se transmite nos 
mapas do tempo pero 
realiza unhas análises 
parciais e unhas 
explicacións simples e 
curtas. 

Exposición oral en 
formato audiovisual. 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

 

 Coñece a 
estrutura da 
atmosfera e as 
distintas capas que 
a compoñen. 

     20 

Coñece e describe 
os factores 
climáticos e os 
elementos do 
tempo: 
temperatura, 
precipitacións, 
presión 
atmosférica e 
ventos. 

     20 

Coñece o proceso 
da formación das 
precipitacións. 

     20 

Explica 
correctamente a 
relación entre 
presión 
atmosférica e 
ventos. 

     20 

Analiza e describe 
o tempo 
meteorolóxico a 
partir de mapas. 

     20 
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CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 5: OS CLIMAS DA 
TERRA 

2ª quincena de novembro Coñece e describe os 
factores climáticos e os 
elementos do tempo. 

Define latitude, altitude e 
continentalidade e explica 
como afectan á variación 
de temperatura dun 
lugar. 

Explica os elementos que 
inflúen na distribución 
das precipitacións do 
planeta. 

 

Traballo AULA ABALAR 

  Identifica as principais 
características das 
grandes zonas climáticas 
da Terra. 

Distingue e determina 
correctamente cantas 
zonas climáticas hai na 
Terra e algunhas das súas 
características principais 

  Elabora climogramas e 
mapas que sitúen os 
climas do mundo nos que 
reflicten os elementos 
máis importantes. 

Elabora perfectamente un 
climograma seguindo as 
pautas formuladas, e 
extrae conclusións ao 
respecto. 

 

  Localiza nun mapa e 
analiza e compara os 
grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos de 
España. 

Relaciona cada clima coa 
súa vexetación natural, e 
explica algunhas das 
características 
fundamentais das 
formacións vexetais 
predominantes. 

Control e proba obxectiva. 

  Clasifica e localiza nun 
mapa os distintos tipos de 
clima de España. 

Localiza no mapa 
formulado os distintos 
climas de España e 
explica algunhas das 
características das súas 
temperaturas e 
precipitacións. 

Control e proba obxectiva. 

  Clasifica e localiza nun 
mapa os distintos tipos de 
clima de Europa. 

Localiza no mapa 
formulado os distintos 
climas de Europa e 
explica algunhas das 
características das súas 
temperaturas e 
precipitacións. 

TRABALLO ABALAR 

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

Relaciona cada clima coa 
súa vexetación natural, e 
explica algunhas das 
características 
fundamentais das 
formacións vexetais 
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predominantes. 

  Indica as consecuencias 
da relación entre a acción 
humana e os problemas 
medioambientais.  

Cita bastantes actuacións 
humana que modifican o 
clima da Terra, aínda que 
non a explique e 
xustifique correctamente. 

Exposición oral. Preguntas 
en clase. 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

 

Coñece e describe 
os factores 
climáticos e os 
elementos do 
tempo. 

     25 

Identifica as 
principais 
características das 
grandes zonas 
climáticas da 
Terra. 

     15 

Elabora 
climogramas e 
mapas que sitúen 
os climas do 
mundo nos que 
reflicten os 
elementos máis 
importantes. 

     25 

Localiza nun mapa 
e analiza e 
compara os 
grandes conxuntos 
ou espazos 
bioclimáticos de 
España. 

     10 

Clasifica e localiza 
nun mapa os 
distintos tipos de 
clima de España. 

     5 

Clasifica e localiza 
nun mapa os 
distintos tipos de 
clima de Europa. 

     5 
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Distingue e localiza 
nun mapa as zonas 
bioclimáticas do 
noso continente. 

     10 

Indica as 
consecuencias da 
relación entre a 
acción humana e 
os problemas 
medioambientais.  

     5 

 

CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 6: OS PROBLEMAS 
AMBIENTAIS 

Última semana de xaneiro 
- 1ª semana de febreiro. 

Realiza procuras en 
medios impresos e 
dixitais referidas a 
problemas 
medioambientais actuais 
e localiza páxinas e 
recursos web 
directamente 
relacionados con eles.  

Explica de que forma 
pode alterar o ser 
humano un ecosistema e 
acompáñao dalgún 
exemplo. 

Control e proba obxectiva. 

  Indica as consecuencias 
da relación entre a acción 
humana e os problemas 
medioambientais.  

Define risco e catástrofe. 

Distingue riscos naturais 
daqueles provocados pola 
acción humana 

Enumera varios riscos 
provocados pola acción 
humana 

Control e proba obxectiva. 

  Define ecosistema. Distingue os distintos 
elementos que forman 
parte dun ecosistema. 

Pon varios exemplos de 
como o ser humano pode 
alterar un ecosistema. 

Control e proba obxectiva. 

  Explica por que a cidade é 
un ecosistema urbano. 

Define correctamente o 
concepto de clima urbano 
e explica algunhas causas 
polas que se produce a 
polución nas cidades e as 
consecuencias que 
provoca. 

Control e proba obxectiva. 

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

Enumera algunhas 
medidas que poderían 
aplicar os países pobres e 
os países ricos para tratar 
de superar as situacións 
de pobreza. 

Control e proba obxectiva. 
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ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

 

Realiza procuras 
en medios 
impresos e dixitais 
referidas a 
problemas 
medioambientais 
actuais e localiza 
páxinas e recursos 
web directamente 
relacionados con 
eles.  

     25 

Indica as 
consecuencias da 
relación entre a 
acción humana e 
os problemas 
medioambientais.  

     25 

Define ecosistema.      15 

Explica por que a 
cidade é un 
ecosistema 
urbano. 

     15 

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

     20 

 

CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 7: A PREHISTORIA 2ª, 3ª e 4ª semana de 
febreiro 

Describe os cambios 
evolutivos desde os 
primates ata os 
homínidos e a especie 
humana na actualidade. 

Explica varias diferenzas 
entre un primate e un ser 
humano, como parte do 
proceso de hominización. 

Explica de forma bastante 
correcta os tipos de 
Homo que existiron, os 
instrumentos que usaban 
e a súa expansión. 

Control e proba obxectiva. 

 

Control e proba obxectiva. 
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  Realiza e completa 
diversos eixes 
cronolóxicos situando en 
orde cronolóxico 
diferentes etapas ou 
sucesos históricos.  

Elabora correctamente 
unha táboa sobre datos 
cronolóxicos da 
Prehistoria. 

Traballo en grupo de Aula 

  Explica a cronoloxía e as 
peculiaridades no modo 
de vida, a arte e a 
tecnoloxía do Paleolítico e 
do Neolítico.  

Identifica nunha 
ilustración as 
particularidades da vida 
cotiá e os xeitos de 
subsistencia propios do 
Paleolítico, obtén unha 
visión de conxunto da 
vida no Paleolítico e 
explica brevemente os 
diferentes aspectos da 
vida neste período. 

Identifica nunha 
ilustración as 
particularidades da vida 
cotiá e as actividades 
económicas dos seres 
humanos durante o 
Neolítico, obtén unha 
visión de conxunto da 
vida no Neolítico e explica 
brevemente os diferentes 
aspectos da vida neste 
período. 

Explica con certo grao de 
detalle as características 
da Prehistoria e describe 
brevemente os trazos 
principais das súas 
diferentes etapas. 

Traballo aula abalar 

Control e proba obxectiva. 

  Explica a cronoloxía e as 
peculiaridades no modo 
de vida, a arte e a 
tecnoloxía do Paleolítico e 
do Neolítico en España e 
Galicia. 

Explica con certo grao de 
detalle as características 
da Prehistoria en España 
e Galicia e describe 
brevemente os trazos 
principais das súas 
diferentes etapas. 

  Diferenza entre as fontes 
prehistóricas (restos 
materiais, ágrafos) e as 
fontes históricas (textos). 

A partir dun lista de 
restos materiais, clasifica 
correctamente  eses 
materiais en fontes 
prehistóricas e históricas 

Control e proba obxectiva. 

  Ordena temporalmente 
algúns feitos históricos e 
datas. 

Ordena cronoloxicamente 
acontecementos e datas 
nun listado, cometendo 
escasos erros. 

Control e proba obxectiva. 

  Recoñece os distintos 
tipos de arte prehistórico. 

Define arte rupestre, arte 
parietal e arte mobiliar e 
pon un exemplo de cada 
un. 

Elabora un texto cunha 

Control e proba obxectiva. 

 

Traballo Aula ABALAR 
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argumentación sinxela 
sobre sobre as distintas 
interpretacións do arte 
prehistórico. 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

 

Describe os 
cambios evolutivos 
desde os primates 
ata os homínidos e 
a especie humana 
na actualidade. 

     10 

Realiza e completa 
diversos eixes 
cronolóxicos 
situando en orde 
cronolóxico 
diferentes etapas 
ou sucesos 
históricos.  

     15 

Explica a 
cronoloxía e as 
peculiaridades no 
modo de vida, a 
arte e a tecnoloxía 
do Paleolítico e do 
Neolítico.  

     30 

Explica a 
cronoloxía e as 
peculiaridades no 
modo de vida, a 
arte e a tecnoloxía 
do Paleolítico e do 
Neolítico en 
España e Galicia. 

     10 

Diferenza entre as 
fontes 
prehistóricas 
(restos materiais, 
ágrafos) e as 
fontes históricas 
(textos). 

     10 

Ordena 
temporalmente 

     5 
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algúns feitos 
históricos e datas. 

Recoñece os 
distintos tipos de 
arte prehistórico. 

     20 

CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 8: AS PRIMEIRAS 
CIVILIZACIÓNS: 
MESOPOTAMIA E EXIPTO 

1ª e 2ª semana de marzo Explica os principais 
trazos da organización 
social e económica en 
Mesopotamia e no Antigo 
Exipto.  

Explica o funcionamento 
do goberno das cidades 
mesopotámicas e define 
correctamente o papel 
que tiñan nel os 
funcionarios, os 
sacerdotes e os soldados. 

Identifica nunha 
ilustración algunha 
particularidade da vida 
cotiá e as actividades 
económicas no Antigo 
Exipto sen chegar a 
comprender nin a 
describir como era a vida 
dos exipcios neste 
período. 

Control e proba obxectiva. 

 

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

Indica en que zonas e en 
que época xurdiron as 
primeiras civilizacións 
urbanas. 

Control e proba obxectiva. 

  Interpreta mapas 
temáticos sobre a 
xeografía de Exipto e  o 
río Nilo.   

Explica as características 
do medio xeográfico de 
Exipto. 

Control e proba obxectiva. 

 

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

Indica as principais 
diferenzas entre unha 
cidade-Estado, un reino e 
un imperio, explica que 
reinos e imperios se 
instalaron en 
Mesopotamia e ten 
dificultades para localizar 
que territorios 
abrangueron. 

Control e proba obxectiva. 

 

  Identifica, sitúa 
xeograficamente e 
describe construcións 
paradigmáticas da 
arquitectura exipcia e 
mesopotámica.  

Elabora un listado coas 
diferenzas construtivas e 
de materiais entre un 
templo mesopotámico e 
outro exipcio. 

Control e proba obxectiva. 

 

  Recoñece as 
características básicas da 
pintura e a escultura 
exipcia. 

Elabora un listado coas 
características básicas da 
pintura e a escultura 
exipcia. 

Control e proba obxectiva. 

. 
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  Recoñece e describe 
as deidades do 
Antigo Exipto.  

Define o concepto de 
“relixión politeísta”, 
enumera os principais 
deuses exipcios, explica 
como era a súa 
representación, con algún 
erro, e indica cales tiñan 
cabeza de animal. 

Control e proba obxectiva. 

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

 Explica 
correctamente e con 
detalle por que no 
antigo Exipto se 
momificaban os 
defuntos e describe 
algún aspecto do 
Tribunal de Osiris e o 
Libro dos Mortos. 

 Describe diversas 
características e a 
tipoloxía da 
arquitectura 
funeraria exipcia. 

Traballo Aula ABALAR 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Explica os 
principais trazos 
da organización 
social e económica 
en Mesopotamia e 
no Antigo Exipto.  

     10 

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

     5 

Interpreta mapas 
temáticos sobre a 
xeografía de Exipto 
e  o río Nilo.   

     5 

Describe formas 
de organización 
socioeconómica e 
política, novas ata 
entón, como os 

     10 
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diversos imperios 
de Mesopotamia e 
de Exipto. 

Identifica, sitúa 
xeograficamente e 
describe 
construcións 
paradigmáticas da 
arquitectura 
exipcia e 
mesopotámica.  

     20 

Recoñece as 
características 
básicas da pintura 
e a escultura 
exipcia. 

     10 

Recoñece e 
describe as 
deidades do 
Antigo Exipto.  

     10 

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

     30 

 

 

CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 11: GRECIA, DE 
POLIS A IMPERIO 

Terceira semana de 
marzo e 1ª abril. 

Recoñece aqueles 
aspectos que unían aos 
gregos da Hélade. 

Escribe unha redacción 
entre dez e quince liñas 
explicando aquilo que 
unía aos gregos. 

Control e proba obxectiva. 

 

  Caracteriza o espazo 
físico da polis e algúns 
trazos da súa 
organización social e 
económica.  

Observa un debuxo 
dunha polis grega e 
descríbea,  indicando as 
súas partes e detallando 
as actividades do ágora. 

Control e proba obxectiva. 

 

  Realiza e completa 
diversos eixes 
cronolóxicos situando en 
orde cronolóxica 
diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Elabora un eixe 
cronolóxico que 
comprende algunhas das 
distintas etapas da Grecia 
Antiga e os seus principais 
sucesos históricos.  

Control e proba obxectiva. 

  Recoñece e describe os 
trazos da democracia 
ateniense e compáraa coa 
nosa actual concepción 
da democracia.  

Explica se o goberno de 
Atenas se pode 
considerar ou non unha 
democracia actualmente 
e argumenta breve e 

Control e proba obxectiva. 
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correctamente a súa 
resposta. 

Coñece algunhas 
institucións de goberno 
ateniense e as 
características da 
sociedade 

  Localiza nun mapa 
histórico as colonias 
gregas do Mediterráneo. 

Interpreta o mapa sobre a 
colonización grega, 
explica a maioría das 
grandes áreas de 
colonización dos gregos, e 
cita algúns exemplos 
concretos. 

Control e proba obxectiva. 

  Identifica distintos trazos 
da organización socio-
política e económica das 
polis gregas a partir de 
diferente tipo de fontes 
históricas. 

Completa unha táboa 
sobre as principais 
características da 
organización social e 
política de Esparta, 
Atenas e os reinos 
helenísticos con algún 
erro ocasional. 

Control e proba obxectiva. 

 

  Recoñece os 
acontecementos máis 
importantes desde a 
hexemonía de Atenas ata 
o dominio da Hélade por 
Alexandre Magno. 

Define guerras médicas e 
guerras do Peloponeso 
explicando algunha causa 
que as orixinou. 

Control e proba obxectiva. 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

 

Recoñece aqueles 
aspectos que 
unían aos gregos 
da Hélade. 

     10 

Caracteriza o 
espazo físico da 
polis e algúns 
trazos da súa 
organización social 
e económica.  

     10 

Realiza e completa 
diversos eixes 
cronolóxicos 

     5 
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situando en orde 
cronolóxica 
diferentes etapas 
ou sucesos 
históricos. 

Recoñece e 
describe os trazos 
da democracia 
ateniense e 
compáraa coa 
nosa actual 
concepción da 
democracia.  

     20 

Localiza nun mapa 
histórico as 
colonias gregas do 
Mediterráneo. 

     10 

Identifica distintos 
trazos da 
organización 
socio-política e 
económica das 
polis gregas a 
partir de diferente 
tipo de fontes 
históricas. 

     25 

Recoñece os 
acontecementos 
máis importantes 
desde a 
hexemonía de 
Atenas ata o 
dominio da Hélade 
por Alexandre 
Magno. 

     20 

 

CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 10: 
COLONIZACIÓNS E POBOS 
PRERROMANOS 

2ª, 3ª E 4ª SEMANA DE 
ABRIL 

Emprega adecuadamente 
mapas para situar 
correctamente os 
diferentes pobos 
prerromanos na 
Península.  

Identifica quen son os 
pobos colonizadores, 
sitúaos xeograficamente 
de forma adecuada e ten 
unha noción imprecisa da 
súa cronoloxía. 

Control e proba obxectiva. 

 

 

  Describe as 
particularidades da 
organización social e 
económica e da vida cotiá 
dos iberos e dos celtas.  

Identifica nunha 
ilustración as 
particularidades da vida 
cotiá e as actividades 
económicas dos celtas e 
dos iberos, obtén unha 
visión de conxunto da 
vida nun poboado e 
explica brevemente os 
diferentes aspectos da 

Control e proba obxectiva. 
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vida neste período. 

  Identifica e describe con 
detalle mostras 
representativas da arte 
ibérica e celta.  

Enumera varias 
modalidades de arte celta 
e arte ibérico. 

Escolle tres elementos da 
arte ibérica e da arte celta 
que chamasen a súa 
atención e xustifica a 
elección. 

Traballo Aula ABALAR e 
proxecto plástico. 

 

  Entende que varias 
culturas convivían á vez 
en diferentes enclaves 
xeográficos e expón o 
tema oralmente e por 
escrito.  

identifica quen son os 
pobos prerromanos e 
indoeuropeos, sitúaos 
xeograficamente de 
forma adecuada e ten 
unha noción imprecisa da 
súa cronoloxía. 

Control e proba obxectiva. 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Emprega 
adecuadamente 
mapas para situar 
correctamente os 
diferentes pobos 
prerromanos na 
Península.  

     20 

Describe as 
particularidades 
da organización 
social e económica 
e da vida cotiá dos 
iberos e dos celtas.  

     50 

Identifica e 
describe con 
detalle mostras 
representativas da 
arte ibérica e celta.  

     20 

Entende que varias 
culturas convivían 
á vez en diferentes 
enclaves 
xeográficos e 
expón o tema 
oralmente e por 

     10 
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escrito.  

CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 11: ROMA, DA 
REPÚBLICA AO IMPERIO 

1ª, 2ª e 3ª semana de 
maio. 

Analiza e explica os 
procesos de expansión 
territorial de Roma en 
diferentes etapas. 

Confecciona un mapa 
coas distintas etapas da 
expansión de Roma. 

Interpreta o mapa 
adecuadamente, obtén 
unha idea de conxunto 
sobre o proceso de 
expansión da civilización 
romana e sinala a 
cronoloxía, con algúns 
erros, das diferentes 
etapas deste proceso. 

Control e proba obxectiva. 

  Identifica e describe o 
funcionamento das 
institucións políticas de 
Roma en diferentes 
períodos históricos. 

Completa correctamente 
unha táboa sobre as 
principais características 
das institucións da 
República e do Imperio 
romano. 

Control e proba obxectiva. 

 

  Describe as 
particularidades da vida 
cotiá e a organización 
social de Roma en 
diferentes etapas da súa 
historia.  

Enumera os grupos 
sociais que había na 
Roma imperial. 

Describe a situación dos 
escravos e dos libertos. 

A partir dunha ilustración, 
enumera e describe as 
escenas que reflicten os 
distintos tipos de 
actividades. 

Control e proba obxectiva. 

 

  Realiza diversos tipos de 
eixes cronolóxicos e 
mapas históricos. 

Elabora un eixe 
cronolóxico de forma 
correcta pero no que falta 
algún dato sobre as 
diferentes etapas e 
sucesos da Roma antiga.  

Control e proba obxectiva. 

 

  Identifica e describe as 
particularidades da nova 
relixión, o cristianismo. 

Define quen eran os 
xudeus, a relixión que 
practicaban e o seu libro 
sagrado. 

Elabora un texto de dez 
renglóns sobre a vida de 
Xesús de Nazaret. 

Explica como se 
organizaban as 
comunidades cristiáns 
primitivas. 

Control e proba obxectiva. 

 

  Analiza as causas polas 
que se produciu o fin do 
Imperio romano. 

Explica algunhas das 
causas da crise do 
imperio, cando e por que 
se produciu o final 
definitivo do Imperio de 

Control e proba obxectiva. 
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Occidente 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Analiza e explica 
os procesos de 
expansión 
territorial de Roma 
en diferentes 
etapas. 

     20 

Identifica e 
describe o 
funcionamento 
das institucións 
políticas de Roma 
en diferentes 
períodos 
históricos. 

     20 

Describe as 
particularidades 
da vida cotiá e a 
organización social 
de Roma en 
diferentes etapas 
da súa historia.  

     20 

Realiza diversos 
tipos de eixes 
cronolóxicos e 
mapas históricos. 

     5 

Identifica e 
describe as 
particularidades 
da nova relixión, o 
cristianismo. 

     15 

Analiza as causas 
polas que se 
produciu o fin do 
Imperio romano. 

     20 

 

CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 
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TEMA 12: O LEGADO DA 
ANTIGÜIDADE 

4ª semana de maio, 1ª de 
xuño 

Dá exemplos 
representativos das 
distintas áreas do saber 
clásico, e discute por que 
se considera que a cultura 
europea parte do mundo 
clásico. 

Elabora unha pequena 
listaxe de filósofos, 
científicos e literatos da 
unidade e explica 
algunhas das súas 
contribucións máis 
importantes. 

Control e proba obxectiva. 

 

 

  Describe diferentes áreas 
do saber e da cultura 
helénicas e a súa 
pervivencia na nosa 
civilización actual.  

A partir dunha listaxe de 
palabras con etimoloxía 
grega, sabe explicar o seu 
significado. 

 

Elabora unha pequena 
listaxe con exemplos do 
legado grego e romano 
que sobreviven na 
actualidade. 

Control e proba obxectiva. 

 

 

  Identifica distintos trazos 
da relixión grega e 
romana 

Recoñece o carácter 
politeísta da relixión 
grega e romana, enumera 
e distingue os principais 
deuses romanos e gregos 
e sinala de forma illada 
algún trazo ou obxecto 
característico destes 
deuses. 

Control e proba obxectiva. 

 

 

  Explica as características 
xerais da arte grega e 
describe algunhas das 
súas manifestacións máis 
relevantes. 

Elabora un pequeno 
informe de dez renglóns 
coas diferenzas entre a 
arte grega e a arte exipcia 
e mesopotámica. 

Describe varias 
características da 
arquitectura, escultura e 
pintura grega.  

Control e proba obxectiva. 

 

 

  Explica as características 
xerais da arte romana e 
describe algunhas das 
súas manifestacións máis 
relevantes. 

Elabora unha listaxe cos 
novos elementos e 
técnicas que introduciron 
os romanos. 

Describe varias 
características da 
arquitectura, escultura e 
pintura romana. 

Control e proba obxectiva. 

 

 

  Compara obras 
arquitectónicas e 
escultóricas de época 
grega e romana.  

Identifica e localiza unha 
obra de arte proposta e 
describe brevemente o 
seu aspecto exterior e a 
escena que recrea 
situándoa no seu 
contexto histórico. 

Compara fotografías de 
arte romano e grego e 
establece algunhas 
semellanzas e diferenzas. 

Control e proba obxectiva. 
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  Identifica a simboloxía e 
as características do arte 
dos primeiros cristiáns 

Explica tres símbolos que 
utilizaban os primeiros 
cristiáns. 

 

Describe varias 
características do arte dos 
primeiros cristiáns. 

Control e proba obxectiva. 

 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Dá exemplos 
representativos 
das distintas áreas 
do saber clásico, e 
discute por que se 
considera que a 
cultura europea 
parte do mundo 
clásico. 

     10 

Describe 
diferentes áreas 
do saber e da 
cultura helénicas e 
a súa pervivencia 
na nosa civilización 
actual.  

     5 

Identifica distintos 
trazos da relixión 
grega e romana 

     15 

Explica as 
características 
xerais da arte 
grega e describe 
algunhas das súas 
manifestacións 
máis relevantes. 

     25 

Explica as 
características 
xerais da arte 
romana e describe 
algunhas das súas 
manifestacións 
máis relevantes. 

     25 
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Compara obras 
arquitectónicas e 
escultóricas de 
época grega e 
romana. 

     10 

Identifica a 
simboloxía e as 
características do 
arte dos primeiros 
cristiáns 

     10 
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CONTIDOS  TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

TEMA 13: A HISPANIA 
ROMANA 

2ª, 3ª semana xuño Caracteriza as fases da 
conquista romana de 
Hispania. 

Describe correctamente a 
evolución da conquista 
romana de Hispania, as súas 
fases e os territorios 
conquistados en cada fase a 
partir da observación dun 
mapa. 

Describe dúas causas que 
motivaron o desembarco 
dos romanos na Península 
Ibérica. 

Control e proba obxectiva.  

   

  Describe a organización do 
territorio hispano en 
diferentes etapas. 

Enumera as provincias 
romanas e explica como se 
gobernaban. 

Control e proba obxectiva.  

  Explica diferentes aspectos 
sociais, económicos e da 
vida cotiá propios da 
romanización da Península 
Ibérica.  

Enumera os edificios e 
infraestruturas dunha cidade 
romana e explica 
adecuadamente as 
características da súa 
estrutura e trazado 
urbanístico. 

Control e proba obxectiva. 

 

 

  Entende qué significou a 
‘romanización’ en distintos 
ámbitos sociais e 
xeográficos. 

Sinala os elementos culturais 
romanos que adoptaron os 
hispanos, explica 
correctamente en que que 
consistiu a romanización e 
sinala algún elemento da 
cultura romana que 
sobrevivira ata a 
actualidade. 

Control e proba obxectiva.  

  Identifica, describe e aprecia 
o valor histórico-cultural de 
diferentes restos e 
manifestacións artísticas do 
legado romano na Península 
Ibérica.  

Describe adecuadamente os 
principais restos romanos da 
Comunidade.  

Elabora unha listaxe dos 
distintos tipos de restos que 
o importante legado 
artístico romano deixou na 
península. 

Control e proba obxectiva.  

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI INSUFICIENTE INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non se 
acadan os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia de 
competencia e 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico no 
indicador 
establecido 

Realiza diversos      5 
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tipos de eixes 
cronolóxicos e 
mapas históricos. 

Caracteriza as 
fases da conquista 
romana de 
Hispania. 

     15 

Describe a 
organización do 
territorio hispano 
en diferentes 
etapas. 

     20 

Explica diferentes 
aspectos sociais, 
económicos e da 
vida cotiá propios 
da romanización 
da Península 
Ibérica.  

     25 

Entende qué 
significou a 
‘romanización’ en 
distintos ámbitos 
sociais e 
xeográficos. 

     10 

Identifica, describe 
e aprecia o valor 
histórico-cultural 
de diferentes 
restos e 
manifestacións 
artísticas do 
legado romano na 
Península Ibérica.  

     25 

 

5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

Adoptarase un enfoque plurimetodolóxico e globalizador para poder atender a diversidade do alumnado, seguindo os principios 

de actividade e participación, favorecendo o traballo individual e cooperativo e integrando en todas as actividades referencias á 

vida cotiá e aos intereses e motivacións do alumnado, fomentando todas as posibilidades de expresión (oral, escrita, gráfica…).  

Tentarase crear un ambiente de traballo e convivencia que facilite as aprendizaxes. 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS XERAIS  

O proceso de ensinanza - aprendizaxe deberá  cumprir os seguintes requisitos 

 Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas.  

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus coñecementos previos e da 

memorización comprensiva.  

 Favorecer situacións nas que o alumnado actualice os seus coñecementos.   
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 Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para o alumnado, co fin de que resulten motivadoras.  

En coherencia co exposto, os principios que orientarán a práctica educativa son os seguintes:  

 Metodoloxía activa. Supón atender a aspectos referidos ao clima de participación e integración do alumnado no 

proceso de aprendizaxe.  

 Motivación. Considerarase fundamental arbitrar dinámicas que fomenten o traballo individual e de grupo. Aspecto 

relacionado co anterior, xa que supón promover intereses en relación co desenvolvemento persoal y coa súa  

integración social  

 Atención á diversidade do alumnado. A intervención educativa asume como un dos principios básicos ter en conta os 

seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e expectativas.  

 Avaliación do proceso educativo, analizando todos os aspectos do proceso educativo e permite a retroalimentación, a 

aportación de informacións precisas que permiten reestruturar a actividade no seu conxunto.  

De tal modo, establécense sete criterios ou directrices xerais:  

 Adecuación ao contexto educativo do centro, é dicir, ao contexto socioeconómico e cultural e ás expectativas do 

alumnado.  

 Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos e inclusión dos temas transversais.  

 A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica interna da 

materia.  

 A adecuación aos criterios de avaliación da programación.  

 A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás diferenzas individuais.  

 A claridade e  amenidade gráfica e expositiva.  

 A utilización doutros recursos que faciliten a actividade educativa. 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

MATERIAIS ESCRITOS: Material variado de consulta facilitado en formato dixital polo profesorado a través do entorno EDIXGAL. 

No repositorio de materiais podemos acceder a libros dixitais de varias editoriais de uso gratuito. 

MATERIAL GRÁFICO: Mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, planos, fotografías. 

MATERIAL AUDIOVISUAL: Canón de vídeo, cortiza dixital e altofalantes integrados en cada aula . 

MATERIAL INFORMÁTICO: Equipamento EDIXGAL das aulas, que inclúe un ordenador persoal para caa alumno en préstamo e o 

ordenador de aula. 

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

Avaliacións parciais 
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1.-  Nota controis e probas obxectivas: media aritmética segundo o nº de probas e os contidos incluídos nas mesmas). Ata 8 

puntos. 

2.- Presentación de traballos: ata 3 puntos (de non existir, este punto incorporarase ó apdo. anterior) 

3.- Chamadas en clase: suma ou resta á nota dos controis ata 1 punto. 

 

Avaliación final 

A media aritmética entre as tres avaliacións 

Avaliación extraordinaria 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no mes de setembro para aqueles 

alumnos que durante o curso académico non superaran os obxectivos e contidos previstos.  

 

Avaliación ordinaria 

1.-  Controis e probas obxectivas: Incluirá algunha actividade práctica do tipo... 

 Sintetizar unha información. 

 Comprensión de conceptos traballados. 

 Interpretación de mapas, gráficos, táboas, documentos e textos ... 

 Completar algún mapa conceptual. 

2.- Presentación de traballos. 

3.- Chamadas en clase.  

4.- Presentación de traballos. 

Nº EXAMES POR AVALIACIÓN: 2. 

EXAMES DE RECUPERACIÓN: 

 Mes de xuño: proba de recuperación dos contidos suspensos ao longo das 3ª avaliacións e de entrega dos traballos 

que non foron entregados en prazo. 

 

NOTA FINAL XUÑO: a media aritmética entre as tres avaliacións 

Avaliación extraordinaria 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no mes de setembro para aqueles 
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alumnos que durante o curso académico non superaran os obxectivos e contidos previstos. Dita proba será común para todo o 

alumnado que teña que acudir á mesma, polo que abranguerá o total da materia. 

 

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

Ámbitos de autoavaliación: 
   

 Planificación; 

 Motivación do alumnado; 

 Desenvolvemento do ensino; 

 Seguimento e avaliación do ensino-aprendizaxe... 

INDICADORES DE LOGRO DE CADA ÁMBITO. 
 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Programo a materia tendo en conta os estándares de 

aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

   
   
 

 

2. Programo a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o 

seu desenvolvemento. 

  

3.- Consulto a programación ao longo do curso.   

4.- Dou  a coñecer ao alumnado os elementos da programación: 

obxectivos, criterios de avaliación, metodoloxía... . 

  

5.- Selecciono e secuencio de xeito progresivo os contidos da 

programación de aula tendo en conta as particularidades de cada 

un dos grupos. 

  

6.- Programo actividades e estratexias en función dos estándares 

de aprendizaxe. 

  

7.- Planifico as clases de xeito flexible, preparando actividades e 

recursos axeitados á programación de aula e ás necesidades e os 

intereses do alumnado. 

  

8.- Establezo os criterios, procedementos e os instrumentos de 

avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento do 

progreso de aprendizaxe dos meus alumnos. 

  

  9.- Coordínome co profesorado doutros departamentos que 

poidan ter contidos afíns á miña disciplina. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 
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INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Motivo aos meus alumnos/as comunicándolles os obxectivos 

que quero acadar e a finalidade das actividades, partindo dos seus 

coñecementos previos. 

      

2.- Relaciono os contidos con situacións reais, informándolles da 

utilidade e creando expectativas. 

  

3.- Las actividades que propoño están relacionadas con situacións 

da vida real. 

  

4.- Emprego metodoloxías que favorezan o  desenvolvemento 

dunha actitude positiva do alumno/a e que teña en conta os seus 

intereses. 

  

5.- Proporciono un plan de traballo ao principio de cada unidade.   

6. Expoño situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, 

diálogos…). 

  

7.-  Estimulo a participación activa dos estudantes en clase.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Resumo as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a 

unha nova unidade ou tema con mapas conceptuais, esquemas… 
    

2.- En función das características de cada alumno/a, expoño 

tarefas e logros diferentes. 
    

3.- Propoño metodoloxías diversas.   

4.- Emprego recursos e materiais variados.    

5.- Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, se é posible, 

cos xa coñecidos; intercalo preguntas aclaratorias; poño 

exemplos... 

   

6.- Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe autónoma 

(busca de información, traballos, investigacións…). 

  

7.- O alumnado é o protagonista da clase.    

8.- Expoño exercicios de diferente nivel en cada unidade e en cada 

exame 

  

9.- As formas de traballo  e as metodoloxías propostas son 

diversas, incluída a utilización de TICs. 

  

10.- Utilízanse diferentes maneiras de traballar: Individual,   
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colectiva... e manteño unha comunicación fluída cos estudantes. 

11.- Desenvolvo os contidos dun xeito ordenado e comprensible 

para os alumnos. 

  

12.- Optimizo o tempo dispoñible para o desenvolvemento de 

cada unidade didáctica. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Cando comezamos unha unidade ou tema novo, os alumnos/as 

coñecen: os obxectivos e competencias que se queren 

desenvolver, as diferentes actividades a realizar, como se lles 

avaliará... 

  

2.- Realizo a avaliación inicial a principio de curso para axustar a 

programación ao nivel dos estudantes. 

  

3.- Detecto os coñecementos previos de cada unidade didáctica.   

4.- Unha vez rematada cada unidade, valoro a idoneidade dos 

recursos e das actividades empregadas no proceso de aprendizaxe.  

  

5.- Os controis e probas obxectivas inclúen actividades variadas.   

6.- Proporciono a información necesaria sobre a resolución das 

tarefas e o xeito de melloralas. 

  

7.- Corrixo e explico de forma habitual os traballos e actividades 

dos alumnos e dou pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

  

8.- Propoño novas actividades que faciliten a adquisición de 

obxectivos cando estes non teñan sido acadados suficientemente. 

  

10.- Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función dos 

contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

 

9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

En 1º da ESO, non procede. 

 

10.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter informativo, 

faise aos alumnos de primeiro curso da ESO. Esta proba servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os 

coñecementos previos e detectar os primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 
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Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, a do Xeografía e Historia e a do resto das materias, se coñecerá a 

opinión do resto do equipo docente e poranse en común os casos concretos tentando adoptar as primeiras medidas conxuntas. 

 

Outras medidas a adoptar: 

 Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

 Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir os conceptos 

se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

 Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

 Revisión periódica dos cadernos de traballo.  

 Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

 Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  

 Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

 Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios persoais e 

individuais. 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Medidas de atención á diversidade 

No curso 2018 – 2019 a materia de Xeografía e Historia é unha das que participa no Agrupamento Específico artellado para 

atender ao alumnado (9 alumnos e alumnas) que ven referenciado desde primaria con medidas de apoio ou que non 

promocionaron no curso 2017 – 2018 a 2º ESO e o Departamento de Orientación e a Xunta de Avaliación entendeu que podía 

beneficiarse de dito reforzo. 

Asemade, no grupo de 1ºA – que non ten alumnado de agrupamento específico – a matería é impartida coa presenza en aula 

dunha especialista (PT) para atender a cinco alumnos con NEE. 

En colaboración co departamento de orientación elaboraranse actividades adaptadas ao nivel do alumnado que o precise para 

conseguir que poidan avanzar na súa aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

 

Medidas de atención á diversidade na materia de CCSS en 1º da ESO 

Os criterios de avaliación permiten elaborar actividades de ensinanza e avaliación de diferente grao de dificultade. Estas 

aprendizaxes esixidas e suxeridas polos criterios de avaliación poden adecuarse convenientemente á diversidade de aptitudes 

dos alumnos. 

Porase un certo énfase nos procedementos e técnicas de traballo porque poden producir unha mellora no rendemento do 

alumnado que obtén uns resultados escolares máis pobres. 
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Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Este área impártese en lingua galega e haberá que 

contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As exemplificacións na aula deberán de facer mención tamén á area de 

procedencia destes alumnos. 

Na medida do posible prestarase unha atención máis individualizada, proporanse actividades de ensino aprendizaxe con 

exercicios máis axeitados ás características e aptitudes de cada un. Cando o libro de texto non proporcione estas actividades 

haberá que seleccionar outras actividades especificas para este alumnado. 

Por último, indicar que nas datas de entrega da programación, aínda non temos o listado definitivo de alumnos con adaptación 

curricular e reforzo moi significativo, estando o Departamento de Orientación en proceso de valoración e elaboración do mesmo. 

Tampouco contamos co horario deste alumnado e non sabemos cantas horas terán de permanencia na aula.  

 

12.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 
comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo 
do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

 Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou 
contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Promoverase unha aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 
familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 
discapacidade, e o rexeitamento de todo tipo de violencia, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito. 

 Insistir na prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, e de calquera forma de 
violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

 Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da 
orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, 
transexual, transxénero e intersexual. 

Estes valores teranse en conta en toda a actuación educativa: á hora de organizar a aula, de seleccionar lecturas e materiais 
curriculares, de planificar secuencias didácticas, de agrupar ao alumnado, de seleccionar estratexias que permitan a 
colaboración e o protagonismo dos rapaces. 

Son estratexias útiles: asembleas, diálogos e xogos de rol playing, treinamento en habilidades sociais, dinámicas de grupo, 
análise de situacións con valores en conflito, mediación na resolución de conflitos, visionado e análise de material audiovisual, 
participación en actividades propostas por ONG... 

Os libros son un recurso fundamental para o traballo en valores. Convintemente utilizados aprendemos a identificar distintos 
estados de ánimo, diferentes motivacións, poñémonos en lugar dos personaxes, maxinamos outros finais, ou que pasaría se...  

A inclusión dos valores nesta materia ofrécenos unha magnífica oportunidade para reflexionar sobre a dimensión máis persoal 
da educación, de ter en conta todo aquilo que nos permite ser persoas: traballar a afectividade, os sentimentos, a creatividade, 
a autoestima e a autonomía persoal respectando a cada un tal como é, pero tamén a pertenza ao grupo, a importancia de 
sentirse querido e respectado, a iniciativa persoal. 

Isto ábrenos a porta a integrar na nosa práctica docente a educación emocional: “non se pode aprender aquilo que no esperta a  
nosa paixón”, “a emoción é a porta de entrada á aprendizaxe”. 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Saída ao museo Etnolóxico de Ribadavia. 
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 Traballos relacionados co temario de xeografía no entorno do Río Avia e a vila de Ribadavia. 

 Excursión a un xacemento arqueolóxico por determinar. 

 

14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS 
RESULTADOS ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA. 

 

Realizarase despois de cada avaliación un seguimento e unha reflexión sobre os  resultados académicos dos alumnos e alumnas. 

Adoptaranse as medidas oportunas para reorientar a práctica docente e así poder mellorar o seu rendemento  académico. 

Ao final de curso farase unha valoración crítica da programación atendendo aos seguintes aspectos: 

 Redefinición, se procede, dos obxectivos. 

 Adecuación dos contidos ao alumnado de 1º da ESO. 

 Estratexias metodolóxicas e recursos didácticos. Eficacia da metodoloxía e dos materiais didácticos, en especial o libro 

de texto. 

 Reprantexamento de criterios de avaliación e cualificación. 

 

 


