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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Introdución xeral 

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 oda 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.  

Segundo a Lei 8/2013, corresponde ao Goberno o deseño básico, en relación cos obxectivos, competencias, contidos e criterios de avaliación, 
estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o carácter oficial e a validez en todo o territorio 
nacional das titulacións ás que se refire esta Lei Orgánica. Non obstante, dentro dos límites establecidos polas Administracións, 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 co fin de atender a todo o alumnado. 

De acordo co artigo 10 do RD 1105/2014, a finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria consiste en acadar que os alumnos e alumnas adquiran 
os elementos básicos da cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles 
hábitos de estudo e de traballo; preparalos para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formalos para o exercicio 
dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns. 

O papel das Ciencias Sociais (CCSS), Xeografía e Historia no terceiro curso da ESO achega ao alumnado: madurez persoal, o coñecemento do 
pasado para entender o presente, o coñecemento da contorna para valoralo e coidalo, así como o respecto do patrimonio artístico e cultural e os 
distintos costumes e tradicións. Se a iso unimos a formación integral dos alumnos e alumnas, o desenvolvemento do sentido democrático e a 
creación dun espírito crítico, ponnos  de manifesto o esencial da nosa área. 

As características psicolóxicas e sociolóxicas dos alumnos e alumnas aos que vai dirixida a programación debe ser un punto de referencia esencial. 
Nestas idades comézase a apreciar as diferenzas individuais de maneira clara, tanto en canto a capacidades como en canto a estilos cognitivos e de 
aprendizaxe, polo que a acción educativa debe dar resposta ás necesidades e formas de procesamento de cada alumno. En consecuencia é un bo 
momento para a adquisición de actitudes e valores morais. Nestas idades (entre quince e dezaseis anos) prodúcense cambios no funcionamento 
cognitivo, que supoñen superar as limitacións do pensamento infantil, pásase do pensamento concreto ao formal e desenvólvese o pensamento 
hipotético dedutivo.  

Por outra banda, é tamén fundamental á hora de programar, coñecer o contexto escolar no que imos desenvolver o noso labor, porque sabemos que 
a aprendizaxe se fundamenta na interacción producida entre o alumno e o seu medio. 

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. 

O 3º da ESO organízase en tres grupos de 23, 23 e 24 alumn@s. En xeral, o grupo presenta deficiencias de atención, distraéndose con moita 
facilidade, o que deberá ser tido en conta á hora das explicacións, buscando unha participación activa do alumnado. 

A materia de Xeografía e Historia no 3º curso do Ensino Secundario obrigatorio, abrangue os contidos de historia moderna e de xeografía física, 
económica e política. Estes contidos están dedicados á comprensión do mundo e da sociedade na que viven. 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. Este debe ser o obxectivo fundamental da materia: formar cidadáns. 

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 d@s alumn@s, ao que está a acontecer ao seu arredor; mostrando que é unha materia viva.  

Nesta programación 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 co momento actual. 

Non obstante; para favorecer a capacidade reflexiva dos alumnos faranse sempre comparacións con outras realidades. 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, senón que o principal obxectivo é capacitar os alumnos para que sexan capaces de aprender no futuro de 
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Introdución xeral 

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  

Competencias clave do currículo de ESO 

Segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 8/2013, se coñecen como competencias son “capacidades para aplicar de forma integrada os contidos 
propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de acadar a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos”. 

O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes: 
o Comunicación lingüística (CCL). 
o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
o Competencia dixital (CD). 
o Aprender a aprender (CAA). 
o Competencias sociais e cívicas (CSC). 
o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
o Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

O Decreto autonómico 86/2015, que establece o currículo para a ESO e o bacharelato no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia precisa a 
relación entre as competencias clave e os criterios de avaliación. Deste xeito, facilítase a integración das competencias no currículo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 Interpreta correctamente diferentes tipos de mapas (económicos, históricos, políticos) 

 Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que 

amosan estes datos. 

 Distingue as características dos sectores económicos. 

 Establece relacións entre os feitos económico e históricos estudados. 

 Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el. 

 Analiza os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 

 Describe as características do comercio internacional na actualidade. 

 Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen. 

 Identifica os tipos de turismo e os seus efectos, especialmente en España e Galicia 

 Comparar as características do consumo interior de países desenvolvidos e en vías de desenvolvemento. 

 Debaten sobre a situacións de pobreza no mundo e plantexan solucións. 
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 Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores políticos e económicos. 

 Emprega correctamente vocabulario histórico e artístico estudados 

 Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes históricas de 

diversos tipos. 

 Identifica as principais obras artísticas da época. 

 Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto. 

 Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e a súa colonización. 

 Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos. 

 Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que 

amosan estes datos. 

 Compara os sectores económicos europeos a través de imaxes e gráficas 

 Comprende o impacto do ser humano na natureza 

 Sitúa no mapa as principais zonas agrícolas, mineiras e produtoras e consumidoras de enerxía no mundo. 

 Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 

 Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais. 

 Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 

 Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos 

que se reflictan as liñas de intercambio. 

 Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 

básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

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

 Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e a súa colonización. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DIXITAL 
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 Traballa por medio de mapas interactivos aspectos económicos, políticos e históricos. 

 Busca unidades do relevo nun mapa utilizando recursos dixitais 

 Analiza material presentado dixitalmente sobre o turismo, comercio e aspectos económicos 

 Realizan exposicións orais empregando material e recursos dixitais 

 Comparan dixitalmente imaxes acerca das fontes de enerxía. 

 Desenvolve e esquematiza en presentacións en power point aspectos relacionados cos sectores económicos e 

históricos. 

 Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais 

 Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e 

sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais 

 Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos 

que se reflictan as liñas de intercambio 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Sabe interpretar correctamente material gráfico diverso 

 Establece comparacións sobre a poboación activa de cada sector en diversos países 

 Crea e relaciona aspectos económicos a nivel mundial que conforman as redes de comercio 

 Comprende os efectos da actividade industrial 

 Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas 

 Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no mundo, e as máis 

importantes masas forestais do mundo 

 Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais 

 Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados 

 Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro gandeiro desde a súa colleita 

ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae conclusións 

 Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen 

 Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos 

que se reflictan as liñas de intercambio. 

 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 
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 Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). 

 Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes históricas de 

diversos tipos. 

 Comprende a diferenza entre monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas. 

 Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos "Trinta Anos". 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DAS COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

 Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias 

e illas. 

 Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que 

amosan estes datos. 

 Diferenza aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. 

 Comprende o funcionamento do comercio internacional 

 Analiza as variables do comercio interior comparando a modo de exemplo un país desenvolvido con outro en 

vías de desenvolvemento. 

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

 Comprende a dificultade da interpretación fontes non escritas 

 Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis Católicos 

 Coñece a expansión levada a cabo polos Reis Católicos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E 

ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

 Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo 

 Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo 

 Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados 

 Valora a importancia do turismo na economía española e galega 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

 Relaciona os diferentes modos de vida co sistema económico do país 
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 Conciencia acerca dos efectos contaminantes da industria 

 Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

 Valora obras artísticas da época moderna. 

 

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. 
 
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. 
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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 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1-Organización política e territorial de España 

2-Estado moderno: monarquías autoritarias, 
parlamentarias e absolutas. 

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

1-Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 

2-Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as 
monarquías modernas. 

3-Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de 
transición entre a Idade Media e a Idade Moderna. 

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 AVALICIÓN 

1.-Localización. Latitude e lonxitude 

2.-Organización política e territorial de España. 

1.-Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa 
ou imaxe satélite 
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3.-Sectores de actividade económica 

.4-. Sectores económicos en Europa, en España 
e en Galicia. 

5.-Sistemas económicos do mundo. 

6.-Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable. 

7.-Recursos naturais e actividades agrarias. 

8.-Pesca: tipos e problemática. 

9.-Sector industrial. Rexións industrializadas do 
mundo. 

10.-Actividades terciarias: transporte. 

11.-.Actividades terciarias: comercio. 

12.-Turismo. 

13.-Causas do desenvolvemento desigual no 
mundo. Débeda externa. 

14.-Tensións mundiais e subdesenvolvemento. 
Solucións ao problema. 

2.-Coñecer a organización administrativa e territorial de España 

3.-Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos 
do sector primario e secundario, e extraer conclusións. 

4.-Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa 
nos tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

5.-Coñecer as características de diversos tipos de sistemas 
económicos 

6.-Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións. 

7.-Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 

8.-Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 

9.-Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no 
mundo. 

10.-Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 

11.-Entender os fluxos e os bloques comerciais. 

12.-. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia 
económica. 

13.-Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan 
os niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa 
entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 

14.-Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores 
económicos. 

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 

1.-Sectores de actividade económica. 

2.-Sectores económicos en Europa, en España 
e en Galicia. 

3.-Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable. 

4.-Pesca: tipos e problemática. 

5.-Causas do desenvolvemento desigual no 
mundo. Débeda externa. 

6.-Tensións mundiais e subdesenvolvemento. 
Solucións ao problema. 

7.-Estado moderno: monarquías autoritarias, 
parlamentarias e absolutas. 

8.-Monarquías modernas: unión dinástica de 

1.-Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte 
aos do sector primario e secundario, e extraer conclusións. 

2.-Recoñecer as actividades económicas que se realizan en 
Europa nos tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. 

3.-Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións. 

4.-Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 

5.-Analizar gráficos de barras por países e textos onde se 
reflictan os niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda 
externa entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 

6.-Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores 
económicos. 
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Castela e Aragón. Posición de Galicia. 

 
7.-Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as 

monarquías modernas. 

8.-Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de 
transición entre a Idade Media e a Idade Moderna. 

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 

1.-Tensións mundiais e subdesenvolvemento. 
Solucións ao problema. 

2.-Estado moderno: monarquías autoritarias, 
parlamentarias e absolutas. 

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

1.-Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores 
económicos. 

2.-Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as 
monarquías modernas. 

3.-Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de 
transición entre a Idade Media e a Idade Moderna. 

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 

1.-Localización. Latitude e lonxitude 

2.-Organización política e territorial de España. 

3.-Sectores de actividade económica. 

4.-Sectores económicos en Europa, en España 
e en Galicia. 

5.-Sistemas económicos do mundo. 

6.-Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable. 

7.-Recursos naturais e actividades agrarias. 

8.-Pesca: tipos e problemática. 

9.-Sector industrial. Rexións industrializadas do 
mundo. 

10.-Actividades terciarias: transporte. 

11.-Actividades terciarias: comercio. 

12.-Turismo. 

13.-Causas do desenvolvemento desigual no 
mundo. Débeda externa. 

14.-Tensións mundiais e subdesenvolvemento. 
Solucións ao problema. 

1.-Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa 
ou imaxe satélite 

2.-Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 

3.-Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos 
do sector primario e secundario, e extraer conclusións. 

4.-Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa 
nos tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

5.-Coñecer as características de diversos tipos de sistemas 
económicos. 

6.-Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións. 

7.-Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 

8.-Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 

9.-Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no 
mundo. 

10.-Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 

11.-Entender os fluxos e os bloques comerciais. 

12.-Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia 
económica. 
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13.-Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan 
os niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa 
entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 

14.-Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores 
económicos. 

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 

1.-Localización. Latitude e lonxitude 

2.-Organización política e territorial de España. 

3.-. Sectores de actividade económica. 

4.-Sectores económicos en Europa, en España 
e en Galicia. 

5.-Sistemas económicos do mundo. 

6.-Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable. 

7.-Recursos naturais e actividades agrarias. 

8.-Pesca: tipos e problemática. 

9.-Sector industrial. Rexións industrializadas do 
mundo. 

10.-Actividades terciarias: transporte. 

11.-Actividades terciarias: comercio. 

12.-Turismo. 

13.-Causas do desenvolvemento desigual no 
mundo. Débeda externa. 

14.-Tensións mundiais e subdesenvolvemento. 
Solucións ao problema. 

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

16.-Tempo histórico. 

17.-. Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior. 

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

1.-Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa 
ou imaxe satélite 

2.-Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 

3.-Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos 
do sector primario e secundario, e extraer conclusións. 

4.-Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa 
nos tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

5.-Coñecer as características de diversos tipos de sistemas 
económicos. 

6.-Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións. 

7.-Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 

8.-Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 

9.-Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no 
mundo. 

10.-Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 

11.-Entender os fluxos e os bloques comerciais. 

12.-Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia 
económica. 

13.-Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan 
os niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa 
entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 

14.-Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores 
económicos. 

15-Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón 
que determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe 
neles. 

16.- Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao 
longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía) 

17.-Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e 
científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

18.-Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas 
consecuencias. 

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. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.-Organización política e territorial de España. 

2.-Sectores de actividade económica. 

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

4.-Sistemas económicos do mundo. 

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

6.-Recursos naturais e actividades agrarias. 

7.-Pesca: tipos e problemática. 

8.-Sector industrial. Rexións industrializadas do 
mundo. 

9.-Actividades terciarias: transporte. 

10. Actividades terciarias: comercio. 

11. Turismo. 

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

.13. Tensións mundiais e subdesenvolvemento. 
Solucións ao problema. 

14.-Idade Moderna: concepto e datación. 

15.-Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior. 

16.-Principais manifestacións da cultura dos 
séculos XVI e XVII. 

17.-Estado moderno: monarquías autoritarias, 
parlamentarias e absolutas. 

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

19.-Descubertas xeográficas: Castela e 
Portugal. Conquista e colonización de América. 

20.-Os conflitos europeos nos séculos XVI e 
XVII a través das políticas dos Austrias: 
reforma, contrarreforma e guerras de relixión; 
loita pola hexemonía e guerra dos Trinta Anos. 

1.-Coñecer a organización administrativa e territorial de España 

2.-Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos 
do sector primario e secundario, e extraer conclusións. Coñecer a 
organización administrativa e territorial de España 

3.-. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa 
nos tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas 
económicos. 

5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións. 

6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 

7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 

8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no 
mundo. 

.9. Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 

10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. 

11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia 
económica. 

12. Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan 
os niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa 
entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 

.13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores 
económicos. 

14.-Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento 
en Europa. 

15.-. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e 
científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

16.-Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos. 

17.-Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as 
monarquías modernas. 

18.-Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de 
transición entre a Idade Media e a Idade Moderna. 

19.-Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas 
consecuencias. 

20.-Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores 
dos séculos XVI e XVII en Europa. 

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 

1. Organización política e territorial de España. 1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 
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2. Sectores de actividade económica. 

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

4. Sistemas económicos do mundo. 

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

6. Recursos naturais e actividades agrarias. 

7. Pesca: tipos e problemática. 

8. Sector industrial. Rexións industrializadas do 
mundo. 

9. Actividades terciarias: transporte. 

10. Actividades terciarias: comercio. 

11. Turismo. 

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

13. Tensións mundiais e subdesenvolvemento. 
Solucións ao problema. 

14.-Fontes históricas. 

15. Vocabulario histórico e artístico. 

16.-. Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior. 

17.-Principais manifestacións da cultura dos 
séculos XVI e XVII. 

18.-Descubertas xeográficas: Castela e 
Portugal. Conquista e colonización de América. 

2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos 
do sector primario e secundario, e extraer conclusións. 

3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa 
nos tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

.4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas 
económicos. 

5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións. 

6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 

7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 

8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no 
mundo. 

9. Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 

10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. 

11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia 
económica. 

12. Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan 
os niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa 
entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 

13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores 
económicos. 

14Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar 
diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

15. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado. 

16Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e 
científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

17.-Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos. 

18.-Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas 
consecuencias. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Materia non bilingüe Materia non bilingüe 

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 

1-Organización política e territorial de España. 

2- Aproveitamento e futuro dos recursos 

1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 

2-Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
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naturais. Desenvolvemento sustentable. 

3.- Fontes históricas. 

4. Tempo histórico. 

5. Vocabulario histórico e artístico. 

6.- Idade Moderna: concepto e datación. 

7. Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior. 

8. Arte renacentista e barroca. 

9.-Principais manifestacións da cultura dos 
séculos XVI e XVII. 

10.-Estado moderno: monarquías autoritarias, 
parlamentarias e absolutas. 

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

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

13. Os conflitos europeos nos séculos XVI e XVII 
a través das políticas dos Austrias: reforma, 
contrarreforma e guerras de relixión; loita 
pola hexemonía e guerra dos Trinta Anos 

implicacións. 

3.-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar 
diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

4.-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 

5.-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao 
longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía) 

6.-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado. 

7-Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento 
en Europa. 

8.-Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e 
científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

9.-Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa 
e en América. 

10.- Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as 
monarquías modernas. 

11.- Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de 
transición entre a Idade Media e a Idade Moderna. 

12.-Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas 
consecuencias. 

13.- Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores 
dos séculos XVI e XVII en Europa. 

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 e  o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.- Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable. 

2.Pesca: tipos e problemática. 

1.-Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións. 

2.-Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 
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3.-Causas do desenvolvemento desigual no 
mundo. Débeda externa. 

4.-Descubertas xeográficas: Castela e Portugal. 
Conquista e colonización de América 

3.-Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan 
os niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa 
entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 

4.-Entender os procesos de conquista e colonización, 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 

1.-Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior. 

2.-Arte renacentista e barroca. 

3.-Principais manifestacións da cultura dos 
séculos XVI e XVII. 

1.-Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e 
científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

2.-Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa 
e en América. 

3.-Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos 

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 

1.-Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable. 

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

3.-Fontes históricas. 

4.-Cambio e continuidade. 

5.-Tempo histórico. 

6.-Vocabulario histórico e artístico. 

7.-Arte renacentista e barroca. 

8.-Principais manifestacións da cultura dos 
séculos XVI e XVII. 

1.-Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións. 

2.-Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón 
que determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

3.-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar 
diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

4.-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. 

5.-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao 
longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía) 

6.-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado. 

7.-Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa 
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e en América. 

8.-Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos. 

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 

Materia  impartida en galego Materia  impartida en galego 

 

 

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. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 
1. O 
medio 
físico 

Clasifica e distingue 
tipos de mapas e 
imaxes satélite. 

 

x 

 

x 

          

Localiza espazos 
xeográficos e lugares 
nun mapa utilizando 
datos de coordenadas 

 

x 

 

x 
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xeográficas. 

Coñece e interpreta os 
tipos mapas temáticos 

 

x 

 

x 

          

Bloque 
2. O 

espazo 
humano 

Distingue nun mapa 
político a distribución 
territorial de España: 
comunidades 
autónomas, capitais, 
provincias e illas. 

 

x 

 

x 

          

Compara a poboación 
activa de cada sector 
en diversos países e 
analiza o grao de 
desenvolvemento que 
amosan estes datos. 

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

      

Diferenza os sectores 
económicos europeos. 

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

    

Diferenza aspectos 
concretos e a súa 
interrelación dentro 
dun sistema 
económico. 

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

    

Define o 
desenvolvemento 
sustentable e describe 
conceptos clave 
relacionados con el. 

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

   

Sitúa no mapa as 
principais zonas 
cerealistas, como 
exemplo de recurso 
agrario no mundo, e as 
máis importantes 
masas forestais do 
mundo. 

    

x 

 

x 

       

Localiza e identifica 
nun mapa as principais 
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zonas produtoras de 
minerais no mundo. x x 

Localiza e identifica 
nun mapa as principais 
zonas produtoras e 
consumidoras de 
enerxía no mundo. 

        

x 

 

x 

   

Identifica e nomea 
algunhas enerxías 
alternativas. 

        

x 

 

x 

   

Procura información 
sobre a 
sobreexplotación dos 
caladoiros de pesca, 
usando recursos 
impresos e dixitais. 

     

x 

 

x 

      

Localiza nun mapa os 
países máis 
industrializados do 
mundo, a través de 
lendas e símbolos 
adecuados. 

      

x 

 

x 

     

Traza sobre un 
mapamundi o 
itinerario que segue un 
produto agrario e 
outro gandeiro desde a 
súa colleita ata o seu 
consumo en zonas 
afastadas, e extrae 
conclusións. 

    

x 

 

x 

       

Define os indicadores 
que miden os 
intercambios 
económicos dun país. 

      

x 

 

x 

     

Describe as 
características do 
comercio internacional 
na actualidade. 

      

x 

 

x 
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Enumera as 
características dos 
bloques comerciais e 
as razóns polas que se 
constitúen. 

      

x 

 

x 

     

Identifica os tipos de 
turismo e os seus 
efectos 

      

x 

 

x 

     

Valora a importancia 
do turismo na 
economía española e 
galega. 

      

x 

 

x 

     

Comparar as 
características do 
consumo interior de 
países como Brasil e 
Francia. 

      

x 

 

x 

     

Crea mapas 
conceptuais, usando 
recursos impresos e 
dixitais, para explicar o 
funcionamento do 
comercio, e sinala os 
organismos que 
agrupan as zonas 
comerciais. 

      

x 

 

x 

     

Describe o 
funcionamento dos 
intercambios a nivel 
internacional, 
utilizando mapas 
temáticos e gráficos 
nos que se reflictan as 
liñas de intercambio. 

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

   

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

        

x 

 

x 

   

Sinala áreas de conflito 
bélico no mapamundi e 
relaciónaas con 

            



Programación didáctica 3º ESO. Curso 18-19 

20 

 

factores económicos. 

x x 

Bloque 
3. 

Historia 

Identifica elementos 
materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son 
herdanza do pasado 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Nomea e identifica 
catro clases de fontes 
históricas. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Comprende que a 
historia non se pode 
escribir sen fontes, xa 
sexan estas restos 
materiais ou textuais. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Ordena 
temporalmente algúns 
feitos históricos e 
outros feitos 
salientables, utilizando 
para iso as nocións 
básicas de sucesión, 
duración e 
simultaneidade. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Realiza diversos tipos 
de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

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

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Utiliza o vocabulario 
histórico e artístico 
imprescindible para 
cada época. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Distingue modos de 
periodización histórica 
(Idade Moderna, 
Renacemento, Barroco, 
Absolutismo, etc.). 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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Identifica trazos do 
Renacemento e do 
Humanismo na historia 
europea, a partir de 
fontes históricas de 
diversos tipos. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Coñece obras e legado 
de artistas, humanistas 
e científicos da época. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Analiza obras, ou 
fragmentos delas, 
dalgúns autores desta 
época no seu contexto. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Distingue as 
características de 
réximes monárquicos 
autoritarios, 
parlamentarios e 
absolutos. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Comprende os 
conceptos de cambio e 
continuidade en 
relación co reinado dos 
Reis Católicos. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Explica as causas que 
conduciron á 
descuberta de América 
para Europa, a súa 
conquista e a súa 
colonización. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Coñece os principais 
feitos da expansión de 
Aragón e de Castela 
polo mundo. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Sopesa interpretacións 
conflitivas sobre a 
conquista e a 
colonización de 
América 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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Analiza as relacións 
entre os reinos 
europeos que 
conducen a guerras 
como a dos "Trinta 
Anos". 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 
- Observa e comprende os datos reflectidos en distintos tipos de mapas para estudar a xeografía. 
- Identifica os elementos de dúas imaxes de satélite, reproducidas con diferentes técnicas. 
- Localiza un lugar no mapa, segundo as súas coordenadas xeográficas. 
- Utiliza ferramentas dixitais para localizar lugares no planeta e describe a súa situación. 
- Observa e describe os datos reflectidos en distintos tipos de mapas para estudar xeografía. 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 
- Interpreta en mapas de España os contrastes entre as Comunidades Autónomas. 
- Clasifica o Estado español segundo a súa organización territorial. 
- Distingue nun mapa político a distribución territorial de España, as distintas Comunidades Autónomas, así como as 
provincias. 
- Recoñece os trazos que definen a actividade económica, as súas fases e os sectores económicos. 
- Diferenza aspectos concretos e a súa interrelación dentro da economía globalizada. 
- Analiza como evolucionou a poboación ocupada no sector primario na Unión Europea. 
- Interpreta textos, gráficos e imaxes que relacionan a economía coa agricultura, a gandería e a pesca. 
- Describe conceptos clave relacionados co desenvolvemento rural sustentable; analiza as tecnoloxías agrarias e a 
súa repercusión no medio ambiente, así como a produción para combater a fame no mundo. 
- Interpreta mapas do uso do solo agrario, nos que se sitúa e enumera os principais cultivos que predominan nas 
distintas zonas do mundo. 
- Describe os tipos de pesca e reflexiona sobre as consecuencias da sobreexplotación. 
- Investiga sobre a existencia de minerais en distintos puntos do mundo e sobre os usos que se lles dá, tendo en 
conta a súa interrelación dentro dun sistema económico. 
- Identifica as enerxías producidas e consumidas no mundo e os usos que se lles dá, tendo en conta a súa 
interrelación dentro dun sistema económico. 
- Identifica e nomea as principais formas de enerxía renovable, indicando de cales se obtén un maior rendemento na 
actualidade. 
- Describe e xustifica se unha actividade concreta é ou non é sustentable e describe, se é necesario, os conceptos 
clave relacionado coas modificacións necesarias para que o sexa. 
- Interpreta un mapa do mundo relacionado co transporte de mercadorías; identifica as principais rutas marítimas e 
os portos máis importantes. 
- Identifica os tipos de turismo. 
- Identifica os factores que influíron no desenvolvemento turístico español. 
- Analiza que países presentan maiores investimentos en infraestruturas e compárao co seu nivel de 
desenvolvemento. 
- Interpreta textos, gráficos e mapas, comparando as características de cada tipo de poboación en diversos países e 
analizando o grao de desenvolvemento que mostran estes datos. 
- Compara o desenvolvemento de dous países con diferentes indicadores. 

BLOQUE 3: A HISTORIA 
- Identifica e describe as fontes históricas que utilizan os historiadores, como bibliotecas, arquivos… 
- Identifica e describe fontes escritas e non escritas, explicando a necesidade de fontes para escribir a historia. 
- Identifica e describe as formas de estudar a historia: diacronía e sincronía. 



Programación didáctica 3º ESO. Curso 18-19 

23 

 

- Interpreta unha liña do tempo e responde preguntas sobre a información que reflicte, en referencia aos diferentes 
acontecementos históricos, distinguindo as etapas correspondentes ás épocas representadas. 
- Interpreta o mapa do mundo a comezos da Idade Moderna. 
- Identifica o legado da era dos descubrimentos. 
- Identifica os pobos precolombianos que convivían nesa época. 
- Coñece e explica os principais acontecementos, en relación co reinado dos Reis Católicos. 
- Comprende e explica as distintas causas que conduciron ao descubrimento de América, a súa conquista e a súa 
colonización. 
- Coñece e explica os principais acontecementos, relacionados con Aragón, Castela e Portugal durante a Idade 
Moderna, destacando o protagonismo histórico dos seus principais personaxes. 
- Identifica o legado do Renacemento e a Reforma. 
- Distingue e explica diferentes trazos do Renacemento e do Humanismo. 
- Identifica e analiza as obras cos artistas, humanistas e científicos correspondentes. 
- Identifica e explica as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos; describe os 
feitos históricos principais que sucederon na época; interpretan mapas e elabora eixos cronolóxicos sobre os 
territorios herdados e anexionados. 
- Analiza o mapa do Imperio español e explica a información que se observa nel. 
- Identifica e describe obras e legado de artistas, humanistas e científicos do Barroco. 
- Identifica e explica as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos, tendo en 
conta a Declaración de dereitos de 1689 e a limitación do poder real. 
- Interpreta mapas sobre a expansión colonial en América; busca información sobre as distintas colonias; e explica as 
distintas causas que conduciron á descuberta de América para os europeos, á súa conquista e a súa colonización. 
- Interpreta mapas sobre as posesións de España, as que perdeu e os países que as anexionaron, explicando as 
causas e as consecuencias de tratados e guerras como a dos “Trinta Anos”. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

Bloque 1. O medio físico 

Localizar e interpretar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa 
ou imaxe satélite 

Clasifica e distingue tipos de 
mapas e imaxes satélite. 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa utilizando 
datos de coordenadas 
xeográficas. 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

Coñece e interpreta os tipos 
mapas temáticos 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

Bloque 2. Espazo humano 
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Coñecer a organización 
administrativa e territorial de 
España. 

Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de 
España: comunidades 
autónomas, capitais, 
provincias e illas. 

· Rexistros. 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita 

Analizar os datos do peso do 
sector terciario dun país fronte 
aos do sector primario e 
secundario, e extraer 
conclusións. 

Compara a poboación activa 
de cada sector en diversos 
países e analiza o grao de 
desenvolvemento que 
amosan estes datos. 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Recoñecer as actividades 
económicas que se realizan en 
Europa nos tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 

Diferenza os sectores 
económicos europeos. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita.  

 

Coñecer as características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos 

Diferenza aspectos 
concretos e a súa 
interrelación dentro dun 
sistema económico. 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita 

Entender a idea de 
desenvolvemento sustentable e 
as súas implicacións. 

Define o desenvolvemento 
sustentable e describe 
conceptos clave 
relacionados con el. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Localizar os recursos agrarios e 
naturais no mapa mundial. 

Sitúa no mapa as principais 
zonas cerealistas, como 
exemplo de recurso agrario 
no mundo, e as máis 
importantes masas forestais 
do mundo. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Localiza e identifica nun 
mapa as principais zonas 
produtoras de minerais no 
mundo. 

· Caderno de clase.  

· Traballos 

· Proba escrita 

Localiza e identifica nun 
mapa as principais zonas 
produtoras e consumidoras 
de enerxía no mundo. 

· Escala de observación.  

· Proba escrita 



Programación didáctica 3º ESO. Curso 18-19 

25 

 

Identifica e nomea algunhas 
enerxías alternativas. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Explica e localiza os tipos de 
pesca e os seus problemas. 

Procura información sobre a 
sobreexplotación dos 
caladoiros de pesca, usando 
recursos impresos e dixitais. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Explicar a distribución desigual 
das rexións industrializadas no 
mundo. 

Localiza nun mapa os países 
máis industrializados do 
mundo, a través de lendas e 
símbolos adecuados.  

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Analizar o impacto dos medios 
de transporte no seu contorno. 

Traza sobre un mapamundi 
o itinerario que segue un 
produto agrario e outro 
gandeiro desde a súa 
colleita ata o seu consumo 
en zonas afastadas, e extrae 
conclusións. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Entender os fluxos e os bloques 
comerciais. 

 

 

 

Define os indicadores que 
miden os intercambios 
económicos dun país. 

· Caderno de clase.  

Describe as características 
do comercio internacional 
na actualidade. 

· Proba escrita 

Enumera as características 
dos bloques comerciais e as 
razóns polas que se 
constitúen. 

· Caderno de clase.  

Analizar o desenvolvemento do 
turismo e a súa importancia 
económica. 

Identifica os tipos de 
turismo e os seus efectos 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Valora a importancia do 
turismo na economía 
española e galega. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Analizar gráficos de barras por 
países e textos onde se reflictan 
os niveis de consumo, o 

Comparar as características 
do consumo interior de 
países como Brasil e Francia. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 



Programación didáctica 3º ESO. Curso 18-19 

26 

 

comercio desigual e a débeda 
externa entre países en 
desenvolvemento e os 
desenvolvidos. 

Crea mapas conceptuais, 
usando recursos impresos e 
dixitais, para explicar o 
funcionamento do 
comercio, e sinala os 
organismos que agrupan as 
zonas comerciais. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Describe o funcionamento 
dos intercambios a nivel 
internacional, utilizando 
mapas temáticos e gráficos 
nos que se reflictan as liñas 
de intercambio. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Relacionar áreas de conflito 
bélico no mundo con factores 
económicos. 

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

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Sinala áreas de conflito 
bélico no mapamundi e 
relaciónaas con factores 
económicos. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita 

Bloque 3. Historia 

Recoñecer que o pasado non 
está "morto e enterrado", senón 
que determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

Identifica elementos 
materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son herdanza 
do pasado 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita.  

Identificar, nomear e clasificar 
fontes históricas, e explicar 
diferenzas entre interpretacións 
de fontes diversas. 

Nomea e identifica catro 
clases de fontes históricas. 

· Proba escrita.  

· Caderno de clase.  

Comprende que a historia 
non se pode escribir sen 
fontes, xa sexan estas restos 
materiais ou textuais. 

Explicar as características de 
cada tempo histórico e certos 
acontecementos que 
determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da 

Ordena temporalmente 
algúns feitos históricos e 
outros feitos salientables, 
utilizando para iso as 
nocións básicas de sucesión, 

· Caderno de clase.  

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

duración e simultaneidade. 

Realiza diversos tipos de 
eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

· Caderno de clase.  

· Proba escrita.  

Entender que os 
acontecementos e os procesos 
ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e 
sincronía) 

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

· Análises de textos 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Utilizar o vocabulario histórico 
e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto 
adecuado. 

Utiliza o vocabulario 
histórico e artístico 
imprescindible para cada 
época. 

· Análises de textos.  

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Comprender a significación 
histórica da etapa do 
Renacemento en Europa. 

Distingue modos de 
periodización histórica 
(Idade Moderna, 
Renacemento, Barroco, 
Absolutismo, etc.). 

· Análises de textos 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Relacionar o alcance da nova 
ollada dos humanistas, artistas 
e científicos do Renacemento 
con etapas anteriores e 
posteriores. 

Identifica trazos do 
Renacemento e do 
Humanismo na historia 
europea, a partir de fontes 
históricas de diversos tipos. 

· Análises de textos 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Coñecer a importancia da arte 
renacentista e barroca en 
Europa e en América. 

Coñece obras e legado de 
artistas, humanistas e 
científicos da época. 

· Análises de textos 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Coñecer a importancia dalgúns 
autores e obras destes séculos. 

Analiza obras, ou 
fragmentos delas, dalgúns 
autores desta época no seu 

· Análises de textos 

· Caderno de clase.  
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contexto. 

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Comprender a diferenza entre 
os reinos medievais e as 
monarquías modernas. 

Distingue as características 
de réximes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios 
e absolutos. 

· Análises de textos 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Entender os procesos de 
conquista e colonización, e as 
súas consecuencias. 

Explica as causas que 
conduciron á descuberta de 
América para Europa, a súa 
conquista e a súa 
colonización. 

· Análises de textos 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Coñece os principais feitos 
da expansión de Aragón e 
de Castela polo mundo. 

· Análises de textos 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Sopesa interpretacións 
conflitivas sobre a conquista 
e a colonización de América. 

· Análises de textos 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

Coñecer trazos das políticas 
internas e as relacións exteriores 
dos séculos XVI e XVII en Europa. 

Analiza as relacións entre os 
reinos europeos que 
conducen a guerras como a 
dos "Trinta Anos". 

· Análises de textos 

· Caderno de clase.  

· Cuestionario.  

· Proba escrita.  

 

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 
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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.   

• 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.  
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• A utilización doutros recursos que faciliten a actividade educativa. 

 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

A selección dos materiais docentes curriculares tratarán de someterse aos seguintes criterios: 

1. Adecuación ao contexto educativo do centro. 

2. Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados da programación. 

3. Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos, presenza dos diferentes tipos de contido e inclusión 

de temas transversais. 

4. Acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica 

interna de cada materia. 

Atendendo a estes, poderanse utilizar os seguintes recursos didácticos: 

MATERIAIS ESCRITOS: 

 Libro de texto da editorial Vicens Vives. O alumnado debe asistir a clase con el e dispoñer do mesmo na súa 

casa para o estudo e a realización das tarefas que, a partir do libro, se sinalen. 

 Material de reprografía: o carácter da materia e a formulación metodolóxica impoñen o uso constante 

dunha gran variedade de textos para análises e comentario, materiais que se obterán por reprografía 

(textos, gráficos, cadros, táboas, etc.). 

 Noticias e artigos de prensa: a través destes textos preténdese achegar aos alumnos ao coñecemento, 

comprensión e análise de noticias e temas de actualidade, o que lles permitirá ser críticos ante a realidade 

que nos rodea. 

 Material variado de investigación e consulta procedentes da biblioteca de aula e biblioteca do centro 

preferentemente,  dicionario, biografías... 

MATERIAL GRÁFICO (mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, planos, fotografías), 

MATERIAL AUDIOVISUAL Material audiovisual: mediante a proxección co canón de vídeo da clase, especialmente 

adecuado para a exposición de fragmentos documentais, transparencias didácticas e diapositivas, obras de arte, 

entrevistas, esquemas, etc. sobre temas que incidan nos contidos da materia.  

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

 

7.1.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN 

Avaliacións parciais 

A cualificación trimestral de cada alumno establecerase a partir das obtidas no traballo diario en clase a través da 
supervisión das tarefas programadas, máis as obtidas nos diferentes controis. Todas estas probas deberán permitir 



Programación didáctica 3º ESO. Curso 18-19 

31 

 

 

7.2.- CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN 

 

Avaliacións parciais 

PROCEDEMENTOS PARA VALORAR A NOTA 

 Faremos un control por cada unidade. A nota media dos controis equivale a un 80% da nota. 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.  

 Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal: ata un 20% da nota. 

 Realización de traballos, actitude, interese, traballo diario… ata 1 punto. 

 Presentación e organización do caderno de traballo (libretas), ata 1 punto. Valórase a limpeza, a 
caligrafía, a presentación correcta, a orde, que as tarefas estean correctamente realizadas e 
corrixidas... Será imprescindible  a súa entrega nas datas marcadas polo profesor. 

 Chamadas en clase: suma ou resta á nota dos controis ata 0,5 puntos. O obxectivo é que que vaiades 
estudando e levando a materia ao día. Pode haber controis periódicos: non se avisa, poden ser orais ou 
escritos.  

 Traballo de clase e comportamento: Cada negativo descontará 0,25 puntos. 

 Para sumar os puntos de libreta, traballos... é preciso acadar máis de catro puntos na media dos exames. 
Non se fai media con controis que teñan unha puntuación inferior a 3,5 puntos. 

 Se algún alumno é descuberto copiando nun exame, ou utilizando sistemas para copiar como teléfonos 
móbiles, MP4, etc, cualificaráselle cun 0, e suspenderá dita avaliación. 

 Os alumnos que suspendan unha avaliación, farán unha proba de recuperación. A nota final de xuño será o 
resultado de calcular a media aritmética entre as tres avaliacións, sempre que non haxa máis de unha 
avaliación suspensa e esta non acade unha puntuación inferior a 4 puntos.  

 O alumn@ que non se presente a unha proba escrita, só poderá realizala presentando un certificado que 
xustifique suficientemente a falta dese día. 

AS ACTITUDES NEGATIVAS: interrupción intencionada da clase que impida o normal desenvolvemento e cause 
prexuízos ao traballo dos compañeir@s e molestias ao profesor no seu labor docente; actitudes pasivas: 

avaliar o grao de concreción na consecución progresiva dos diferentes estándares.  

Avaliación final 

O alumno acadará o aprobado cando, unha vez ponderadas as cualificacións das diferentes avaliacións, sexa 
merecedor de cinco ou máis puntos. Esta cualificación deberá dar conta do grao de adquisición dos diferentes 
estándares. 

Avaliación extraordinaria 

Consistirá na realización dunha proba escrita que permita determinar a adquisición das mínimas competencias 

sinaladas, segundo o calendario no seu momento especificado pola dirección do centro. Dita proba escrita 

constará de cuestións análogas ás realizadas nos exames parciais durante o curso e incidirán nos estándares 

básicos. 
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indiferenza e/ou non participación cando se realicen ou pregunten tarefas de clase; e en xeral, todo aquilo que 
supoña unha falta de respecto ao profesor/a, alumn@s e material poderá influír negativamente na nota da 
avaliación ou avaliacións e contará para a avaliación final. 

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 alumn@s cunha cualificación de suspenso no mes de xuño. No devandito exame, entrará toda a materia do 

curso. A nota de setembro basearase exclusivamente na que se obteña no exame da devandita convocatoria.  

 

Avaliación do alumnado con repetidas faltas de asistencia 

De acordo coa normativa, aplicaranse os procedementos previstos nas programacións didácticas para a avaliación 
continua de todo o alumnado. Casos particulares: 

• Cando un alumno falte de xeito xustificado a unha proba de avaliación, o profesor da materia determinará o 
procedemento e o momento para avaliar os estándares de aprendizaxe correspondentes á devandita proba, 
procurando sempre facilitar a reincorporación do alumno ao ritmo normal da clase. Noutras palabras, o 
profesor decidirá que procedemento de avaliación é o mellor para garantir a continuidade da avaliación do 
alumno: pódese avaliar ao alumno cunha proba semellante á que realizaron os seus compañeiros; pódese 
arbitrar un procedemento de avaliación distinto para os mesmos estándares ou ben pódese considerar máis 
axeitado unificar o contido da proba realizada co de outro instrumento de avaliación previsto para máis 
adiante. 

• Cando un alumno falte de xeito inxustificado a unha proba de avaliación, entenderase que renuncia a dar 
conta da súa competencia en relación cos estándares avaliados pola proba e, polo tanto, a cualificación da 
proba será a que corresponda a un exame en branco ou non presentado. Continuarase co proceso de 
avaliación segundo o establecido na Programación. 

• No caso de que un alumno falte durante unha temporada longa e perda varias probas de avaliación, o titor 
encargarase de coordinar a temporalización destas probas coa xunta de avaliación, para evitar a coincidencia 
de moitas delas no mesmo día. 

 

7.3.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

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

Criterios de promoción 

O alumno promocionará cando consiga a cualificación de aprobado, isto é, cando obteña cinco ou mais puntos na 
cualificación en calquera das convocatorias determinadas a tal efecto. 
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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.- Programo actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

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.- Emprego metodoloxías que favorezan o  desenvolvemento dunha actitude 

positiva do alumno/a e que teña en conta os seus intereses. 

  

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

4. Expoño situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos…).   

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

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

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

PENDENTES. 

Ademais da avaliación continua correspondente ao curso no que se está matriculado, realizarase outra 

avaliación continua particular para a materia pendente, avaliación que será independente da anterior. A superación 

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

diferentes. 
    

2.- Emprego recursos e materiais variados.    

3.- Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, se é posible, cos xa coñecidos; 

intercalo preguntas aclaratorias; poño exemplos... 
   

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

información, traballos, investigacións…). 
  

5.- Desenvolvo os contidos dun xeito ordenado e comprensible para os alumnos.   

6.- 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. 
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desta avaliación continua particular suporá o aprobado da materia pendente. 

Para a preparación desta avaliación continua, entregarase aos alumnos unha serie de traballos, que serán 

supervisados polo profesor da aula para a súa realización e corrección. Ditos traballos incluirán exercicios similares 

aos que se esixirán na realización das probas. Os traballos serán valorados. A nota obtida en eles suporá o 10 por 

cento da nota da avaliación correspondente. 

Estableceranse reunións periódicas para atender ao alumnado que teña que recuperar esta materia desenvolvendo 

actividades específicas de recuperación, aclararemos dúbidas e proporcionaremos, se fose necesario, novas tarefas 

para os seguintes días. 

 

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 do terceiro 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). 

Permite coñecer cal é a situación de partida e actuar desde o principio de maneira axustada ás necesidades, 

intereses e posibilidades do alumnado. 

Realízase ao principio do curso para orientar sobre a programación, metodoloxía a utilizar, organización da aula, 

actividades recomendadas, etc. 

Os procedementos de avaliación inicial utilizados son dous: 

• Observación directa: nas primeiras semanas do curso, mediante a participación nas actividades programadas 

e ponderando os coñecementos e capacidades dos alumnos. 

• Probas escritas 

No deseño da proba escrita seleccionei as seguintes cuestións: 

 Sobre un texto de contido histórico, realízase unha proba de comprensión lectora. 

 Proba sobre conceptos básicos de historia e de cronoloxía. 

 Asociar obras de arte co período histórico que lle corresponde. 

 Exercicios variados sobre localización xeográfica. 

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 para determinar as necesidades de apoio ou reforzo de alumnos que presenten 

dificultades. 

Para aqueles alumnos máis avanzados proporánselles actividades de ampliación e profundización. 

Outras medidas a adoptar: 
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 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 

En colaboración co departamento de orientación se procurará detectar
 
os casos dos alumnos que precisen medidas 

de atención especiais
 
e elaboraranse actividades ó seu nivel para conseguir que poidan avanzar na súa aprendizaxe, 

manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é, como comentamos no punto anterior, 

a avaliación inicial que, con carácter informativo, faise aos alumnos de terceiro curso da ESO. 

En función das características, do número de individuos que precisan atención, e da dispoñibilidade do centro (tanto 

persoal como material) faranse agrupamentos específicos para tal fin. 

Medidas de atención á diversidade na materia de CCSS en 3º 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 alumn@s. 

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. 

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 alumn@s. 

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. 
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Por último, indicar que nas datas de entrega da programación, aínda non temos o listado definitivo de alumn@s 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, 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. 

 Debemos facer especial fincapé na prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con 

discapacidade, e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia.  

 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. 
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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”. 

Elementos transversais que se traballarán: 

• Comprensión lectora: A práctica da lectura e o afianzamento das estratexias de comprensión de diversos 

tipos de textos é inherente ó desenvolvemento de todas as materias do currículo. Constitúe unha actividade 

cotiá do traballo de clase, e debe ser un obxectivo fundamental neste curso polo seu valor determinante da 

actividade académica posterior. 

• Expresión oral e escrita: Constitúe outro dos obxectivos igualmente prioritarios nesta materia, todas aquelas 

estratexias conducentes a mellorar as capacidades expresivas tanto orais como escritas do alumnado dende 

unha perspectiva que favoreza a reflexión crítica e a progresiva capacidade de autocorrección das súas 

producións lingüísticas.  

• A comunicación audiovisual está vinculada a instrumentos de exposición e de recollida de información como 

encerado dixital, internet... que deben integrarse na práctica docente e no traballo do alumno como un 

elemento favorecedor da práctica de aprendizaxe. 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: O fomento das TIC está presente a través dos criterios de 

avaliación da programación,  nos que se especifica a conveniencia de valerse de materiais en soporte dixital 

para a recollida de información e para a participación en proxectos sobre algún tema do currículo. 

• Emprendemento: Fomentaranse actividades que lles permitan ós alumnos  consolidar o espírito emprendedor 

a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo e o sentido crítico. 

• Educación cívica e constitucional: A materia de Xeografía e Historia constitúe un ámbito moi relevante para 

fomentar comportamentos  non sexistas, racistas ou  xenófobos, así como os valores de liberdade, xustiza, 

igualdade e pluralismo, e a resolución pacífica de conflitos. Ditos valores pode ser obxecto de tratamento 

mediante a selección de textos que incidan positivamente sobre estas cuestións ou permitan o seu 

tratamento  crítico. Por outra banda, a práctica do diálogo e do debate deberán promover as condutas 

respectuosas cara ós demais e a interiorización da liberdade de expresión como valor fundamental da 

convivencia democrática. 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Non se contemplan 

 

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: 
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 Redefinición, se procede, dos obxectivos. 

 Adecuación dos contidos ao alumnado de 4º 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. 

 


