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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTO. 

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 decembro, establece o currículo básico da ESO e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, 
do 25 de xuño, establece o currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  
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A mesma lei determina que corresponde ao Goberno establecer os obxectivos, competencias, 
contidos e criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar 
unha formación común e a validez das titulacións en todo o territorio nacional. Non obstante, os centros 
docentes desenvolverán e complementarán, no seu caso, o currículo e as medidas de atención á 
diversidade establecidas polas Administracións educativas, adaptándoos ás características do alumnado e á 
súa realidade educativa. 

Segundo o artigo 10 do RD 1105/2014, a finalidade da ESO é que os alumnos adquiran os 
elementos básicos da cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e 
tecnolóxico; que desenvolvan e consoliden hábitos de estudo e de traballo; que se preparen para a súa 
incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e se formen para o exercicio dos seus 
dereitos e obrigas na vida como cidadáns. 

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. 

2º da ESO está distribuída en tres grupos: 2º A con 24 alumnos, 2ª B con 25 e 2ºC con 24. A materia 
de Xeografía e Historia de 2º da ESO está dividida en 3 partes: Historia medieval, Medio Físico de España e 
Galicia, Poboación e Cidades. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

As 7 competencias clave do currículo son desenvoltas coa nosa materia como de seguido se refire.  

Comunicación lingüística (CCL). A materia de Xeografía e Historia desenvolve a competencia 

lingüística de varias formas. Coa comprensión dos textos escritos. Coa expresión oral e escrita e de xeito 

ordenado da información. Co coñecemento e o uso correcto do vocabulario específico da materia. Coa 

descrición, narración e argumentación sobre os contidos. A través da lectura comprensiva de textos e o 

comentario de imaxes. E coa busca de información en fontes orais e escritas e a súa elaboración. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). Estas 

competencias desenvolveranse co uso de nocións estatísticas básicas, escalas numéricas e gráficas, 

operacións matemáticas sinxelas como cálculo de porcentaxes, representacións gráficas, contraste de 

datos... Así, o alumnado será consciente de que os coñecementos matemáticos, científicos e tecnolóxicos 

poden ser aplicados en moitos aspectos da realidade e da súa vida cotiá. 

Competencia dixital  (CD). A competencia dixital permite comprender fenómenos xeográficos, 

sociais e culturais, e traballar coa información (obtención, selección, tratamento, análise) procedente de 

fontes dixitais. O alumnado debe aprender a usar os recursos dixitais e a crear contidos dixitais en distintos 

formatos. Igualmente ten que adquirir unha actitude responsable respecto ás limitacións e a seguridade do 

uso das novas tecnoloxías da información, e aplicar criterios éticos no seu uso. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC). O alumnado poderá coñecer e comprender as obras 

artísticas e culturais máis significativas da historia. elemento clave desta competencia será que desenvolva 

o interese e respecto polo patrimonio cultural e artístico. Igualmente debe desenvolver un sentido crítico  

cara as expresión artísticas e ser capaz de relacionalas co seu contexto histórico. 

Competencias sociais e cívicas (CSC). O alumnado debe coñecer as diferentes realidades sociais ao 

longo do tempo e ser capaz de comparalas coa realidade actual. comprender a cambiante realidade social. 

Estas competencias potencian a súa tolerancia cara a outras realidades sociais diferentes a súa e axuda a 

comprender que vivimos nun mundo plural, con diversas culturas que deben ser valoradas e respectadas.  



Aprenderá a importancia do diálogo para resolver os conflitos e a valorar a importancia que ten vivir nun 

estado democrático e de dereito asentado nunha Constitución. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Favorecen esta competencia procesos como a 

toma de decisións, a responsabilidade e constancia no traballo, os traballos en equipo e a iniciativa persoal 

para promover accións novas. 

Aprender a aprender (CAA). Esta competencia permite que o alumnado dispoña de estratexias que 

lle faciliten a aprendizaxe (busca e elaboración da información) e que desenvolva a curiosidade por adquirir 

novos coñecementos o longo da súa vida. 

 

3. OBXECTIVOS XERAIS DA ASIGNATURA.  

 Ser capaces de obter información de mapas, textos, gráficos, imaxes e eixes cronolóxicos, extraendo 

os principais feitos que caracterizaron a sociedade medieval. 

 Coñecer o vocabulario básico da Idade Media, da demografía e do proceso de urbanización. 

 Coñecer o marco espacial, temporal e a organización política, social, económica e cultural das 

formacións políticas medievais: Bizancio, reinos xermanos, Islam e Al-Andalus, viquingos, reinos 

cristiáns da península. 

 Coñecer o legado cultural e artístico desas civilizacións. 

 Recoñecer a expansión territorial do Islam. 

 Analizar a evolución dos reinos cristiáns ibéricos durante a Idade Media, das súas realizacións 

políticas, artísticas e culturais, valorando as súas achegas á cultura europea, española e galega.  

 Explicar os procesos de reconquista e repoboación na Península Ibérica.  

 Recoñecer como, cando e por que chegaron os musulmáns á Península Ibérica, así como a súa 

organización política o longo do tempo e o seu legado cultural. 

 Coñecer os elementos básicos da relixión musulmá. 

 Explicar a orixe e características políticas, sociais e económicas do feudalismo, a sociedade 

estamental e as funcións de cada estamento. 

 Coñecer sucesos claves da historia medieval de Galicia: camiño de Santiago, revoltas irmandiñas, 

mosteiros cistercienses e os foros, Ribadavia capital do reino de Galicia, a xudería de Ribadavia … 

 Coñecer e diferenciar as actividades económicas do campo (agricultura, gandería) e das cidades e 

vilas medievais (artesanía e comercio). 

 Analizar a causas da crise do XIV: peste negra, guerra dos cen anos, revoltas urbanas e campesiñas. 

 Desenvolver valores de pertenza e respecto polo patrimonio medieval de España e de Galicia. 

 Recoñecer os principais fenómenos da Baixa Idade Media: renacemento urbano, mellores agrícolas, 

auxe da burguesía e do comercio.  

 Buscar e elaborar información en distintos tipos de fontes (impresas, audiovisuais e informáticas) 

sobre as achegas históricas, artísticas e culturais da Idade Media. 



 Desenvolver os valores de tolerancia e respecto cara ás diferenzas étnicas, culturais e relixiosas, 

subliñando a convivencia social e política entre culturas en Al-Ándalus e na cidade de Toledo. 

 Identificar os cambios territoriais que sufriron os territorios ibéricos na Idade Media. 

 Coñecer as principais formas de relevo, accidentes xeográficos e características dos climas de 

España e de Galicia en particular. 

 Coñecer o proceso de urbanización, a morfoloxía urbana e as previsións da evolución urbana a 

escala mundial, europea, española e galega. 

 Analizar o crecemento e distribución da poboación mundial. 

 Coñecer os elementos clave dos movementos natural e migratorio no pasado e nos nosos días. 

 

4. CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN.  

Os contidos e a temporalización están organizados en 3 trimestres seguindo o libro de texto. 

1º trimestre.  

Unidade 0. Introdución á Historia: a Historia, fontes, ciencias auxiliares, idades e medida do tempo.  

Unidade 1. Fragmentación do Imperio Romano. Reinos xermanos. Visigodos e suevos. Imperio 

Bizantino: Xustiniano, sociedade, relixión, cultura e arte. O Islam: orixe, a relixión, expansión, organización 

política, vida cotiá, sociedade e arte islámica.  

Unidade 2. A Europa Feudal. Francos e carolinxios. Segundas invasións: húngaros, sarracenos e 

viquingos. O rei e o goberno. Feudalismo. Sociedade estamental: nobreza, clero e campesiños. Castelos e 

mosteiros. Cruzadas e ordes militares.   

Unidade 4-1. O Románico: arquitectura, escultura e pintura.  

 

2º trimestre.  

Unidade 3. Baixa Idade Media (XII-XV). Melloras agrícolas. Cidades. Artesáns e gremios. Comercio e 

banca. Renovación cultural: universidades e linguas romances. Consolidación das monarquías e os 

Parlamentos. Crise de século XIV: guerra dos cen anos, revoltas, peste negra.  

Unidade 4-2. O Gótico: arquitectura, escultura e pintura.  

Unidade 5. Al-Ándalus. Conquista. Etapas: Emirato Dependente, Emirato Independente, Califato de 

Córdoba, reinos de taifas e o reino Nazarí. Sociedade. Economía. Cultura e arte.  

Unidade 6. Os reinos cristiáns hispánicos. O reino de Asturias. Reino de León e reino de Castela. 

Núcleos pirenaicos: Navarra, Aragón, Condados Cataláns. Reconquista e repoboación. A Mesta. Expansión 

aragonesa polo Mediterráneo. Crise do XIV. A arte mudéxar. Galicia na Idade Media: suevos, mosteiros, 

Camiño de Santiago.  

 



3º trimestre.  

Unidade 7. Medio físico de España e Galicia: o relevo, principais accidentes xeográficos, climas e 

paisaxes. Protección do medio ambiente.  

Unidade 8. A poboación mundial. Movemento natural: natalidade, mortalidade, esperanza de vida e 

crecemento natural. A pirámide de poboación. Movementos migratorios: causas, tipos, consecuencias. 

Evolución demográfica nos países desenvolvidos e en desenvolvemento. Distribución da poboación.  

Unidade 9. As cidades. Espazo rural e urbano. Funcións e estrutura. As cidades nos países 

desenvolvidos e en desenvolvemento. Áreas de influencia. Xerarquía urbana. Problemas das cidades. 

Unidades 10 e 11. Poboación de Europa, España e Galicia. Movementos natural e migratorio. 

Distribución. Estrutura demográfica. As cidades.   

Nota. A amplitude da materia e a necesidade de adaptarse o grao de coñecementos dos alumnos, 

poderán supoñer cambios na temporalización e no cumprimento de toda a programación.  

 

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.  

a. Estándares de aprendizaxe para os temas de Historia (unidades 0 a 6). 

 Identifica as fontes históricas. 

 Ordena cronoloxicamente feitos históricos medievais salientables mediante eixes cronolóxicos. 

 Utiliza o vocabulario histórico e artístico adecuado. 

 Caracteriza as formacións políticas: Bizancio, reinos xermanos, Islam, reinos cristiáns ibéricos. 

 Caracteriza a sociedade feudal e o feudalismo. 

 Interpreta mapas que describes os feitos históricos e a evolución das formas políticas medievais. 

 Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

 Comprende o impacto das crises económicas e demográficas. 

 Describe características da arte bizantina, islámica, románica e gótica. 

 

b. Estándares de aprendizaxe dos temas de Xeografía (unidades 8 A 12)  

 Localiza espazos xeográficos e lugares no mapa usando as coordenadas xeográficas. 

 Describe as características do medio físico español e galego. 

 Describe e sitúa no mapa as principais unidades de relevo español e galego. 

 Coñece e sitúa as zonas bioclimáticas e paisaxes de España e Galicia. 

 Investiga nas fontes impresas e dixitais sobre os problemas ambientais. 

 Localiza nun mapa as zonas máis densamente poboadas do mundo e as cidades de maior 

poboación. 



 Explica o impacto dos movementos migratorios. 

 Explica as características da poboación europea, española e galega, analizando as pirámides de 

poboación. 

 Coñece os movementos migratorios en España e Galicia (incidindo na emigración galega). 

 Diferenza o espazo rural e urbano. 

 Coñece a diferente morfoloxía urbana. 

 Elabora e interpreta gráficos lineais, de barras e de sectores con información económica e 

demográfica. 

 

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

a. Criterios de avaliación dos temas de Historia (unidades 0 a 6). 

 Recoñecer que o pasado determina o presente. 

 Identificar e nomear as fontes históricas. 

 Entender que os sucesos históricos teñen unha dimensión diacrónica e sincrónica (ocorren ao 

longo do tempo e algúns son coetáneos). 

 Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión. 

 Identificar e explicar as causas e consecuencias dos feitos históricos mais relevantes da historia 

medieval.  

 Describir as civilizacións medievais tendo en conta a súa evolución e as súas características 

políticas, sociais, económicas e culturais: Bizancio, reinos xermanos, Islam e Al-Ándalus, reinos 

cristiáns da Península Ibérica. 

 Entender os procesos de reconquista e repoboación na Península Ibérica. 

 Explicar a sociedade estamental medieval e o sistema feudal. 

 Coñecer as características dos estilos artísticos medievais: Visigodo, Bizantino, Musulmán, 

Románico, Gótico e Mudéxar.  

 

b. Criterios de avaliación dos temas de Xeografía (unidades 7 A 11). 

 Localizar espazos e lugares nun mapa usando as coordenadas xeográficas. 

 Ter unha visión global do medio físico e dos climas de España e de Galicia e situar as unidades de 

relevo nos mapas. 

 Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia. 

 Coñecer, describir e valor a acción do ser humano sobre o medio. 

 Analizar a poboación europea, española e galega segundo a súa distribución, evolución, 

movementos naturais e migratorios. 

 Comprender o proceso de urbanización e o papel das cidades. 



 Sinalar nun mapa as grandes áreas urbanas. 

 Comentar mapas sobre densidade de poboación e migracións. 

 Recoñecer as características das cidades españolas e galegas. 

 Coñecer e analizar os retos medioambientais que afronta España e a súa orixe. 

 

7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN. 

A cualificación trimestral será o resultado do traballo e actitude diarios na aula, da realización das 

tarefas nos prazos estipulados (sempre que se fagan ben os exercicios se sumarán positivos a nota media, 

mentres que se restará en caso de non facelos ou de facelos mal), o estado do caderno de traballo 

(valoraremos positivamente a orde e unha caligrafía lexible), as cualificacións nos controis (non se 

aprobará si nalgún dos controis a nota é inferior a 4) e o comportamento.  

O alumno que non se presente a un exame, só poderá realizalo si presenta un certificado que 

xustifique de forma adecuada a ausencia.  

Un comportamento inadecuado influirá de forma negativa na cualificación. Isto inclúe accións como 

non traer o material necesario (aqueles materiais que usamos a diario como o libro de texto e o caderno, 

ou aqueles outros que o profesor poder solicitar de forma eventual como calculadora, mapas mudos, 

regra, pinturas, etc.), interromper a marcha das clases, pasividade ou indiferenza, non participación, 

molestar e faltar ao respecto aos compañeiros ou ao profesor, manifestar opinións ofensivas cara unha 

persoa ou colectivo e non coidar o mobiliario, materiais e instalacións do Instituto.  

Os alumnos que suspendan a avaliación, farán unha proba de recuperación na que deberán 

examinarse de TODA A MATERIA da avaliación, aínda que aprobaran unha parte.  

A final de curso, haberá unha proba final de recuperación para aqueles alumnos que teñan algunha 

avaliación suspensa. De non acadar os obxectivos no mes de xuño, terán a posibilidade dunha avaliación 

extraordinaria no mes de setembro. Por razón de tempo, a terceira avaliación unicamente poderá 

recuperarse nesta proba final de xuño. 

Poderán ser encargados traballos de investigación e cadernos de exercicios para facilitar a 

superación da materia nas convocatorias ordinarias ou extraordinarias. 

A correcta expresión oral e escrita é fundamental. Por iso, as faltas de ortografía supoñen unha 

redución da nota. Descontaremos por cada falta 0’05, aínda que si se trata dunha falta considerada grave 

ou dunha maiúscula descontaremos 0’1.  

O alumno sorprendido copiando ou tratando de copiar nun exame, suspenderá a avaliación.  

 

8. COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  



 Calcula a duración da Idade Media e das civilizacións medievais: imperio bizantino, reinos 

xermanos, imperio carolinxio, Al-Ándalus, etc. 

 Cálculo de porcentaxes: número de musulmáns no mundo, poboación urbana e rural.  

 Uso da escala numérica e gráfica. 

 Ordena cronoloxicamente feitos e personaxes históricos. 

 Calcula a media aritmética: temperatura anual media. 

Conciencia e expresión cultural e artística: 

 Recoñece as manifestacións artísticas dos pobos medievais. 

 Describe características e recoñece exemplos da arte visigoda, bizantina, musulmá, 
románica e gótica, mudéxar. 

 Diferencia elementos construtivos como materiais (pedra, xeso, madeira), tipos de arcos 
(medio punto, oxival, de ferradura) e cubertas (canón, aristas, crucería), sistemas de soporte 
(contrafortes, arcobotantes), elementos ornamentais. 

 Coñece a destacados personaxes medievais. 

 Coñece vocabulario específico: bizantino, carolinxio, reconquista…   
 

Sociais e cívicas: 

 Comprende a cronoloxía da Idade Media. 

 Relaciona personaxes e feitos históricos: Xustiniano, Carlomagno, O Cid, Marco Polo ... 

 Comprende a diferenza entre a sociedade estamental e a actual. 

 Discrimina entre a actual situación económica, social e cultural nos países desenvolvidos e 
os países en desenvolvemento. 

 Asume as inxustizas e desequilibrios do mundo actual. 
 

Coñecemento e interacción co mundo físico: 

 Relaciona o espazo xeográfico coas civilizacións. 

 Relaciona os países actuais cos estados medievais e as terras conquistadas. 

 Coñece os países polos que pasaban as rutas comerciais. 

 Localiza cidades destacadas na Idade Media (Bagdad, Aquisgrán, Córdoba, Bruxas, Venecia, 
Constantinopla…) e as grandes cidades contemporáneas (Tokio, Cidade de México, Nova 
York, Shangai…).  

 
Comunicación lingüística: 

 Coñece vocabulario específico da Idade Media (bizantino, carolinxio, feudo, emirato, califa, 
repoboación, reconquista, rotación trienal …) e relacionada coa poboación a as cidades 
(metrópole, crecemento natural, emigración, área de influencia… ).   

 Explica as diferencias entre conceptos: reserva señorial e mansos, relixión ortodoxa e 
romana, arco de medio punto e oxival, poboación urbana e rural, clima oceánico e clima 
mediterráneo, cabo e península…  

 
Tratamento da información e competencia dixital: 

 Investiga nas fontes escritas e en Internet para ampliar coñecementos sobre personaxes e 
obras artísticas. 

 Analiza imaxes, mapas e gráficos (lineais, histogramas, sectoriais, pirámides de poboación). 

 Fai comentarios guiados de textos. 

 Identifica as ideas principais nun texto. 
 

Iniciativa e espírito emprendedor: 

 Relaciona termos e imaxes coas civilizacións. 

 Amplía coñecementos con lecturas e ou documentais. 



 
Aprender a aprender: 

 Elabora eixes cronolóxicos. 

 Busca información en Internet e en enciclopedias sobre biografías, monumentos, feitos 
históricos, paisaxes naturais, grandes urbes.  

 Distingue as ideas centrais dos temas. 

 Aplica os coñecementos adquiridos ao comentario dunha obra de arte (unha igrexa 
románica, un mosaico bizantino, un crucificado gótico) ou dun gráfico (evolución da 
poboación mundial, incidencia da Peste Negra).  
 
 

9. TEMAS TRANSVERSAIS E TRATAMENTO. 

Os temas transversais son unha das esencias da Xeografía e Historia e por iso o longo do curso 

abordaremos os seguintes aspectos: 

 Comprensión lectora, expresión oral e escrita, comunicación audiovisual, tecnoloxías da 

información e da comunicación, espírito emprendedor e educación cívica e constitucional. 

 Fomentaremos a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero 

ou contra persoas con discapacidade, e a non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

 Resolución pacífica de conflitos mediante o diálogo, rexeitando a violencia. 

 Valores como liberdade, xustiza, igualdade, pluralismo político, paz, democracia, respecto aos 

dereitos humanos, solidariedade cos mais necesitados, non discriminación, rexeitamento de todo 

tipo de violencia e actitudes de racismo e xenofobia, e respecto ao Estado de dereito.  

 Evitaremos comportamentos, contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación por 

razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

 Fomentaremos o respecto e valoración da diversidade cultural española como unha realidade 

peculiar e enriquecedora. 

 Promoveremos a educación e seguridade viarias para prever accidentes de tráfico e que os alumnos 

coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios das vías públicas, en todas as dimensións: 

peóns, viaxeiros, condutores de bicicletas, motos ou coches.  

 Incidiremos na educación ambiental para que os alumnos coñezan os principais problemas 

medioambientais do mundo actual (cambio climático, contaminación de augas, terras e atmosfera, 

extinción de especies, sobre poboación, sobre pesca, etc.) e as consecuencias da acción humana 

sobre o medio. Neste senso, trataremos sobre os comportamentos que deben ser evitados (como o 

despilfarro e o consumismo) e os que deben ser promovidos (aforro enerxético, separación de lixo, 

re utilización e reciclaxe, non contaminación da Natureza, respecto da biodiversidade).  



 Promoción de hábitos saudables para ter unha mellor calidade de vida. E informar sobre as 

consecuencias prexudiciais de certos hábitos como o tabaquismo, consumo de alcohol e outras 

drogas, falta de exercicio físico, alimentación inadecuada, malas posturas ao sentarse, etc.  

Estes temas serán tidos en conta á hora de organizar a aula, de seleccionar lecturas e material 

audiovisual, de agrupar o alumnado para facer traballos en grupo, de debater cuestións históricas e de 

actualidade. A práctica do diálogo e do debate promoverá condutas respectuosas cara ós demais e a 

interiorización da liberdade de expresión como valor fundamental da convivencia democrática. 

 

10. METODOLOXÍA, MATERIAIS  E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 A nosa metodoloxía seguirá os seguintes puntos:  

Unha proba inicial permitirá saber o nivel de coñecementos dos alumnos  

Para unha aprendizaxe significativa, ó comezo de cada tema faremos preguntas para saber os 

coñecementos previos dos alumnos e corrixir as ideas erróneas e os prexuízos.  

Favorecer a capacidade dos alumnos para aprender por si mesmos 

Aprender a consultar diversas fontes de información 

Aumentar de xeito progresivo o nivel de esixencia de coñecementos e estratexias. 

Manter un enfoque interdisciplinario que relacione a nosa materia con outras áreas para favorecer o 

seu aprendizaxe e consolidación. 

Sempre que sexa posible, vincularemos os contidos o entorno dos alumnos.  

Propiciar o tratamento dos contidos transversais. 

Fomentar o razoamento e a reflexión crítica.  

Actividades de reforzo e ampliación.  

Trataremos de diversificar as actividades diarias para evitar a fatiga dos alumnos e estimular a súa 

atención e interese: preguntas de repaso, exercicios escritos e corrección, explicación de contidos utilizando 

o libro de texto, presentacións, breves documentais, música da época, análise de imaxes e mapas, etc.  

Propoñer tarefas para realizar na casa e realizar un seguimento continuo das mesmas para 

solucionar erros e tamén recoñecer o traballo ben feito.  

Propoñer tarefas e traballos de investigación en grupo para fomentar o traballo en equipo, o 

intercambio de opinións e o acordo consensuado.  

 

En función do devandito, empregaremos os seguintes materiais e recursos:  

 Libro de texto de 2ª de Xeografía e Historia da Editorial Santillana.  



 Fotocopias con exercicios, contidos ampliados e textos con preguntas sobre As mil e unha 

noites, viquingos, cabaleiros e torneos, Marco Polo, templarios, O Cid, Alfonso X, etc.  

 Caderno do alumno que deberá estar ordenado e cunha caligrafía lexible.  

 Noticias e artigos de prensa escrita ou dixital relacionados coa materia. 

 Material gráfico como eixes cronolóxicos, mapas xeográficos, históricos e temáticos, 

fotografías… Tales gráficos serán analizados, comentaremos a utilidade das lendas e 

símbolos usados. 

 Material audiovisual como breves documentais, presentacións, fragmentos musicais…   

 Uso da Biblioteca para favorecer os hábitos de lectura e buscar información en atlas, 

dicionarios, enciclopedias, monografías e biografías. 

 Recomendacións de bibliografía e webgrafía para ampliar temas. 

 Co curso na Aula Virtual os alumnos poderán aumentar os coñecementos, realizar tarefas e 

estar informados de novidades (datas de exames, resultados dos mesmos…). 

 Elaboración de esquemas para destacar as ideas centrais. 

 Exposicións dos alumnos e preguntas do profesor sobre a materia explicada. Estes 

recursos servirán para repasar a materia explicada, detectar e integrar ao grupo. 

 Resolución de problemas de causa- efecto. 

 Comentario e debate sobre temas de actualidade para fomentar a reflexión, a tolerancia as 

opinións dos demais e fomentar o interese polas noticias diarias.  

 Breves traballos de investigación sobre algún feito local de interés histórico ou artístico.  

 Recomendación de lecturas e películas relacionadas cós temas abordados.   

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 A avaliación inicial proporciona un primeiro acercamento a realidade de cada alumno.  

 Esta avaliación, as primeiras semanas de curso e as reunións co Equipo de Orientación, permitirán 

identificar aos alumnos que precisen un maior seguimento, un reforzo ou unha estratexia personalizada no 

proceso de aprendizaxe, xa sexa por necesidades educativas, por altas capacidades, por descoñecer o 

idioma (o galego), pola historia familiar ou polo risco de exclusión social. 

En caso de ter alumnado con Necesidades de Apoio Educativo, xa sexa con necesidades educativas 

especiais (discapacidade física, intelectual ou trastorno grave da conduta), con altas capacidades 

intelectuais, de integración tardía no sistema educativo ou chegado doutro país, sería preciso levar a cabo 



actividades e adaptacións específicas revisadas e supervisadas polo Equipo de Orientación do centro.  

Igualmente, segundo as características e o número de alumnos que precisen maior atención, e da 

dispoñibilidade do centro (persoal e material) sería desexable a creación de Agrupamentos Específicos ou 

que os alumnos contaran cun reforzo educativo a cargo dos profesores de Pedagoxía Terapéutica ou dos 

orientadores.  

A atención á  diversidade atenderase xeralmente a través a adecuación da programación de aula as 

características do alumnado e outras medidas ordinarias de atención á diversidade. Excepcionalmente a 

través de medidas extraordinarias. Teranse sempre en conta  as orientacións específicas  facilitadas polo  

departamento de orientación. 

En función destes aspectos, e segundo a proposta inicial de atención a diversidade do 
Departamento de Orientación, o tratamento da diversidade será feito en cada caso da forma que a 
continuación se detalla:  
 

2º ESO A. Inicialmente prevese que: 
 

- Catro alumnos con dificultades de aprendizaxe reciban reforzo educativo na aula e  ata  3 horas de 
apoio dentro/fora da aula polo profesorado especialista de PT, incluíndo   adaptación de tempos, 
procedementos e instrumentos de avaliación.  

 
- Dous alumnos - unha alumna con dislexia e un alumno TDA e dificultades específicas de 

aprendizaxe recibirán medidas de reforzo  educativo na aula  e  adaptación de tempos, 
procedementos e instrumentos de avaliación, especialmente a alumna de dislexia.  
 

- Unha alumna repetidora coa materia non superada no curso pasado e non contemplada 
anteriormente reciba, de precisalo, medidas de reforzo educativo. 

 
2º ESO B. Inicialmente prevese que: 

 
- Dous alumnos con dificultades de aprendizaxe reciban  medidas de reforzo educativo. Un deles 

pode precisar adaptación de tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
 

- Dous alumnos repetidores coa materia non superada no curso pasado e non contemplados 
anteriormente reciban, de precisalo, medidas de reforzo educativo. 

 
 

2º ESO C. Inicialmente prevese que: 
 

- Dous   alumnos repetidores coa materia non superada no curso pasado  reciban, de precisalo, 
medidas de reforzo educativo. 

 
 

 

12. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PRÁCTICA DOCENTE. 

Os ámbitos de auto avaliación son: a planificación, a motivación do alumnado, o desenvolvemento 

do ensino e o seguimento e avaliación do ensino-aprendizaxe. E os indicadores de logro para cada ámbito 

son os que aparecen de seguido: 



 

ÁMBITO A AVALIAR: 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 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.   

ÁMBITO A AVALIAR: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Motivo aos alumnos comunicando os obxectivos que quero acadar e a 

finalidade das actividades, partindo dos seus coñecementos previos. 

      

2.- Emprego metodoloxías para estimular unha actitude positiva nos alumnos e 

que ten en conta os seus intereses. 

  

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

4. Introduzo a unidade con lecturas, debates, diálogos…   

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

ÁMBITO A AVALIAR: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- En función das características de cada alumno, expoño tarefas e logros 

diferentes. 
    

2.- Propoño metodoloxías diversas.   

3.- Emprego recursos e materiais variados.    

4.- Relaciono os novos contidos cos coñecidos; intercalo preguntas aclaratorias; 

poño exemplos... 
   

5.- Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe autónoma (busca de 

información, traballos, investigacións…). 
  

6.- Poño preguntas de distinto nivel nos exercicios e nos exames   

7.- Emprego diversos recursos e metodoloxías, incluída a utilización de TICs.   



8.- Desenvolvo os contidos de xeito ordenado e comprensible.   

9.- Optimizo o tempo dispoñible para cada unidade didáctica.   

ÁMBITO A AVALIAR: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Ao comezar unha nova unidade informo aos alumnos sobre obxectivos e 

competencias que se queren desenvolver, as actividades a realizar, como serán 

avaliados…  

  

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.- Cando remato 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. 

  

 
 

13. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS COA XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO PENDENTE.  

A materia de 2º da ESO será dividida en 3 partes. Para cada parte os alumnos farán un exame e se 

lle entregarán fichas de exercicios que servirán para repasar e aclarar dúbidas e ademais sumará ata un 1 

a nota media de cada exame. En datas previas a cada exame, en dous ou tres recreos, reuniremos cos 

alumnos para corrixir entre todos os exercicios e así preparar mellor o exame. 

A final de curso haberá unha proba final por si algún alumno non aprobou a materia por trimestre. 

Igualmente, os alumnos poderán consultar as dúbidas co profesor cando sexa preciso.  

  O profesor que elabora esta programación será o encargado de avaliar a 16 alumnos de 2º da ESO 

coa materia pendente de 1º da ESO.  


