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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

A área de Xeografía e Historia contribúe á formación integral do alumnado como individuo 

e como ser social, así como a súa integración nun medio físico e humano co que se relaciona 

permanente e necesariamente. O coñecemento do medio físico é imprescindible para comezar a 

valoralo e a análise das relacións que con el establecen os grupos humanos é fundamental para 

tomar conciencia da súa importancia e das consecuencias que delas se derivan. O coñecemento 

histórico é imprescindible para comprender a súa propia sociedade, valorar o seu patrimonio 

cultural e contribuír ao seu desenvolvemento. Ámbolos dous coñecementos, xeográfico e histórico, 

cumpren a finalidade de formar ao alumnado, ofrecéndolle unha visión global do mundo e un 

conxunto de valores imprescindibles para que adopten unha actitude ética e comprometida dentro 

dunha sociedade plural e solidaria. 

Coas materias desta área preténdese profundizar no coñecemento da sociedade, da súa 

organización e funcionamento nun territorio, a través do tempo e na actualidade, utilizando o 

aprendido polo alumnado na etapa anterior na área de coñecemento do medio natural, social e 

cultural. 

A atención particular que se concede á xeografía e á historia como referentes da área, queda 

xustificada polo seu acusado carácter integrador e globalizador e pola súa sensibilidade ao 

interpretar o espazo natural e social e a súa evolución a través do tempo. Por outra parte, a 

complexidade das sociedades actuais e a aparición de novas temáticas -educación ambiental, cívica, 

para o consumo, a paz ou o lecer-, recomendan a incorporación de contidos procedentes doutras 

disciplinas como a socioloxía, a antropoloxía, a economía, ou a ecoloxía, que ofrecen perspectivas 

de análise diferentes para lograr o obxectivo común, que é o coñecemento da realidade social. 

Para a análise da dimensión espacial, o enfoque ecoxeográfico permite tomar en 

consideración as múltiples variables -naturais e antrópicas- que conforman un espazo e, ademais, 

atende o dinamismo interno de cada variable e das súas interaccións. 

A paisaxe, como unidade espacial de análise ecoxeográfica, ten especial relevancia e permite 

abordar o estudo dos problemas a que a xeografía debe dar reposta. 

A historia proporciona ao alumnado un coñecemento global que resulta necesario para 

entender o presente e para mellorar o futuro. É preciso tamén facer emerxer no seu estudo suxeitos 

históricos ata hai pouco moi silenciados, como as mulleres, a clase obreira, os pobres... dándolles o 

protagonismo que lles corresponde e que vai permitir unha renovación do discurso histórico. 

En ambas as dúas materias é moi importante adquirir un vocabulario conceptual propio e a 

capacidade para utilizalo e xeneralizalo correctamente. Do mesmo xeito, procurarase enfiar ao 

longo do currículo de todos os cursos tres elementos de análise que son imprescindibles para 

comprender a realidade social: a historia, o espazo e os recursos. 

Por outra parte, as dúas materias permiten desenvolver unha metodoloxía que compare o 

inmediato e o afastado, o propio e o alleo, o máis concreto e o máis abstracto, xustificando así a 

importancia que no currículo reciben os aspectos da xeografía, a historia e a cultura de Galicia. 

No referido aos contidos metodolóxicos, prestarase especial atención á interpretación de 

fontes de diversa tipoloxía, á comprensión da multicausalidade e á intencionalidade na 

interpretación dos procesos, ao uso adecuado da información e ao manexo da documentación. 
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A finalidade das materias impartidas polo departamento de xeografía e Historia 

concretaríase en dar unha visión global do mundo e un conxunto de valores para que os alumnos e 

alumnas adopten unha actitude ética e comprometida dentro dunha sociedade plural e solidaria. 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Situación 

O IES Pazo da Mercé está situado na parroquia de Tortoreos, no concello de As Neves, ubicado no 

interior meridional da provincia de Pontevedra e bañado ao longo de 10 quilómetros polo río Miño, 

o cal fai fronteira con Portugal, cunha superficie de 65,3 quilómetros cadrados. Ten unha poboación 

de 4.038 habitantes (1 de xaneiro de 2016 –IGE-) distribuída nas seguintes parroquias: As Neves, 

Vide, Setados, Liñares, Tortoresos, Taboexa, Rubiós, San Pedro de Batalláns, Santa Eulalia de 

Batalláns, Cerdeira, San Xosé de Ribarteme, San Cibrán de Ribarteme e Santiago de Ribarteme. 

Canto á situación socioeconómica do alumnado, a maioría das familias encadraríanse dentro dun 

nivel medio-baixo. En canto á procedencia do alumnado, está repartida entre as parroquias do 

concello de As Neves, parroquias do concello de Arbo, e as parroquias de Meder e Leirado do 

concello de Salvaterra de Miño. 

Centros adscritos 

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé de As Neves 

CEIP Antonio Carpintero de Arbo 

Ensinanzas que oferta o centro 

Educación Secundaria Obrigatoria cun Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento en 

2º e 3º da ESO. 

Programa de Formación profesional básica de Informática de Oficina. 

Ciclo formativo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes. 

Ciclo Superior de Informática. 

Bacharelato nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais. 

Características singulares 

O IES Pazo da Mercé é un centro público dependente da Consellaría de Educación da Xunta de 

Galicia. O Centro está formado por dous edificios nos que se imparten as citadas ensinanzas de 

réxime xeral, un pavillón polideportivo cuberto e unha pista polideportiva aberta (o centro carece de 

ximnasio).  

1. EDIFICIO O PAZO: administración do centro, sala do profesorado, despachos directivos, aulas, 

departamentos e laboratorios.  

2. EDIFICIO NOVO: biblioteca, aulas de informática, aulas de bacharelato e desdobres, aulas de 

música e tecnoloxía, aulas de FPB, aula covid e sala de recepción aos pais e nais. 
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1.3. LEXISLACIÓN BÁSICA DE REFERENCIA 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 

9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria 

Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os 

criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

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 (DOG do 29 

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de 

elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu 

currículo e a súa oferta (DOG do 21). 

Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Gal 

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 

en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.icia (DOG do 29). 

1.4. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

NIVEL MATERIA GRUPOS 
HORAS 

GRUPO 

TOTAL 

HORAS 

Nº de 

repetidores 

1º ESO Xeografía e historia 2 3 6  

2º ESO Xeografía e Historia 2 3 6  

3º ESO Xeografía e Historia 2 3 6  

2º ESO PMAR - ASL 1 9 9  

4º ESO Xeografía e Historia 2 3 6  

1º BACH Hª do Mundo C 1 4 4  

2º BACH Historia da Arte 0 0 0  

2º BACH Historia de España 2 3 6  

2º BACH Xeografía 1 4 4  

 

PROFESOR CURSO E MATERIA HORAS 

Saínza González Boente 
2 grupos 1º ESO Xeografía 

2 grupos 2º ESO Xeografía e Historia 

6 

6 

Miguel Agustín García Casla 

2 grupos 3º ESO Xª e Historia 

2 grupos 4º ESO Xeografía e Historia 

1 grupo 1º BACH Historia do MC 

1 grupo 2º BACH Hª España 

6 

6 

4 

3 

Baltasar Berciano Valderrey 

1 grupo 2º ESO-PMAR ASL 

1 grupo 2º BACH Hª España 

1 grupo 2º BACH Xeografía 

9 

3 

4 
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1.5. LINGUA NA QUE SE IMPARTEN AS MATERIAS (DECRETO 79/2010) 

MATERIA ETAPA CURSOS LINGUA 

Xeografía e Historia ESO 1º Galega 

Xeografía e Historia ESO 2º Galega 

Xeografía e Historia ESO 3º Galega 

Xeografía e Historia ESO 4º Galega 

Hª do mundo contemporáneo Bacharelato 1º Castelá 

Xeografía Bacharelato 2º Galega 

Hª de España Bacharelato 2º Galega 

Hª da Arte Bacharelato Non se imparte 

2. ESO: ASPECTOS COMÚNS 

2.1. CONTRIBUCIÓN  DA XEOGRAFÍA E HISTORIA AO 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  NA ESO 

C. Clave Contribución da materia de Xeografía e Historia 

CCL 

 Adquirindo e empregando un vocabulario específico propio das materias a traballar  

 Practicando a lectura comprensiva  

 Comunicando de xeito adecuado, con rigor e precisión, a información xerada en distintos 

contextos  

 Empregando a argumentación de xeito oral e escrito para fundamentar as propias ideas. 

 Rexeitando a linguaxe discriminatoria pola orixe ou polo xénero 

CMCT 

 

- Adquirindo unha actitude positiva baseada no respecto á verdade na busca da certeza a través do 

razoamento.  

- Utilizando correctamente   as   ferramentas   matemáticas   para   a   análise   de gráficos e táboas 

estatísticas de contidos xeográficos e históricos 

- Manexando  aspectos   cuantitativos   e   espaciais   da   realidade   a   través   de operacións  

sinxelas  coma  porcentaxes,  proporcións  ou  escalas  numéricas  e gráficas. 

CD 

Promovendo a busca, selección e comunicación de información para conformar novos coñecementos 

significativos  

Interpretando información en linguaxe non verbal (información icónica e cartográfica) 

Favorecendo unha adecuada alfabetización no uso das TIC tanto na procura da información, coma na 

súa presentación  

CAA  Organizando información para facilitar a súa recuperación en diferentes contextos (sínteses, 

mapas conceptuais, liñas do tempo,...)  
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 Dando protagonismo á curiosidade intelectual no proceso de aprendizaxe  

 Favorecendo o interese pola formación continua  

CSC 

 Comprendendo e analizando de forma crítica os códigos de conduta e os usos das distintas 

sociedades. 

 Comprendendo os conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, 

á igualdade e á non discriminación. 

 Recoñecedo as dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas. 

 Comprendendo como se formulan os conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e 

dereitos civís. 

 Analizando e valorando as seguintes destrezas: 

– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar 
solidariedade e interese por resolver os problemas que lle afecten á comunidade. 

– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da 
comunidade ou do ámbito mediato e inmediato. 

– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, 
mediante o exercicio do voto e da actividade social e cívica. 

CSIEE 

 Fomentando o traballo cooperativo, a toma de decisións e o manexo de habilidades sociais  

 Promovendo a avaliación da información xerada para convertela en coñecemento  

 Cotexando o aprendido a partir dos propios erros 

CCEC 

 Coñecendo as diferentes manifestacións culturais e artísticas para acadar unha actitude de defensa 

e preservación do patrimonio  

 Analizando as mostras artísticas e culturais  

 Promovendo habilidades perceptivas e de sensibilización que posibilite o interese pola expresión 

artística en distintos contextos de espazo e tempo.  

 Aproximándoo á linguaxe audiovisual cunha actitude aberta, respectuosa e crítica.  

2.2. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA RELACIONADOS COAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS (ADAPTADOS AO CONTEXTO DO CENTRO E 

DO ALUMNADO) 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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.  

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
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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. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender 

Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Competencia dixital 

Aprender a aprender. 

Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

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 

Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
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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. 

Competencias sociais e cívicas 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe 

das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios 

de expresión e representación. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

 

2.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

2.3.1. PRINCIPIOS XERAIS 

Sendo o obxetivo último o achegamento do alumnado ós feitos e procesos históricoxeográficos, e 

tendo en conta a situación sanitaria, o profesorado do departamento empregará unha metodoloxía 

didáctica na que: 

- Os recursos dixitais serán de utilización preferente no deseño das actividades a 

desenvolver tanto de forma presencial como non presencial. 

- As actividades terán un carácter eminentemente práctico. 

- Potenciará o traballo en equipo. 

- Os aspectos anteriores serán de aplicación tanto no ensino presencial como no non 

presencial. 

Os contidos traballaranse gradualmente, partindo da competencia inicial do alumnado reflectida na 

avaliación inicial, priorizando as actividades de tipo procedemental e/ou práctico. 

O enfoque estará claramente orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. 

Coa finalidade de conseguir eses obxectivos potenciaremos as actividades participativas, quelas nas 

que o alumnado teña que esforzarse por usar a súa capacidade de análise, imaxinación e 

cooperación. Combinaremos, polo tanto, o traballlo cooperativo co traballo individual, sen esquecer 

a diverdidade presente na aula, con alumnos de diversas capacidades e ritmos de arendizaxe.  

Traballarase con textos xeográficos e históricos, adaptados a este nivel, para aprender a comprender 

a importancia dos mesmos e poder facer pouco a pouco un pequeno comentario. Deste xeito 

buscaremos unha participación máis activa do alumnado limitando as clases maxistrais e 

fomentando a participación. 
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Tamén se incidirá na consecución de procedementos como lectura de mapas, realización de 

pirámides de idade, análise básico de obras de arte, para que ao comezar o segundo ciclo podan 

utilizar ditos recursos . 

Cada alumno elaborará un caderno de clase no que recollerá todos os apuntes, actividades, materiais 

didácticos aportados polo profesorado, etc. 

O caderno debe estar correcto na súa presentación, contido e escritura. Será revisado 

periodicamente polo profesorado. 

Actividades e estratexias de ensino aprendizaxe por temas  

(Están recollidas nun documento específico do proxecto editorial que utilizará o profesorado 

encargado de impartir a materia). 

 Organización dos contidos por medio de esquemas e sínteses, o máis sinxelo, ata lograr a 

realización de organigramas e mapas conceptuais 

 Corrección na expresión cunha linguaxe específica da disciplina.  

 Comprensión dos contidos dentro dun proceso continuo de construción dos coñecementos. 

elaboración de traballos de indagación a partir de fontes diversas (escritas, mapas, imaxes, 

audiovisuais, informáticas…) 

 Resolución de problemas diversos a través de debates, argumentacións   

 Simulacións. 

 Creación de material TIC por parte do alumnado (presentacións…). 

Guía de secuenciación que utilizaremos no traballo na aula 

Motivación: 

- Actividade de exploración de ideas e coñecementos previos. 

- Formulación de cuestións que favorezan o que podemos chamar un conflito cognitivo. 

- Presentación da actividade con mapas, gráficos, textos, fotos, etc. 

Información do profesor: 

- Información básica para todo o alumnado. 

- Explicación oral significativa, apoiándose no libro de texto, en presentacións, 

audiovisuais,... para unha mellor reconstrución conceptual histórica. 

- Subliñado de ideas-eixe que vertebren de xeito coherente a evolución e os cambios en 

aspectos fundamentais 

- desenvolvemento temático de carácter acumulativo e progresivo. Cada nova unidade se 

sustenta no traballado anteriormente. 

- tratamento de fontes documentais que se consideren necesarias, sexan tomadas do libro de 

texto ou aportadas polo docente, a fin de fomentar os procedementos de indagación e 

comprensión 

- fomento da participación, a reflexión e a confrontación de ideas. 

- Información complementaria para reforzo e apoio. 

- Información complementaria para afondamento e ampliación. 

Traballo persoal: 

- Lectura e comprensión de textos. 

- Análise de documentos, pequenas investigacións, etc. 

- Resposta a preguntas. 
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- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses ou mapas conceptuais. 

- Memorización comprensiva. 

2.3.2. CONCRECIÓN METODOLÓXICA PARA O ENSINO NON PRESENCIAL 

Actividades 
Actividades de recuperación. 

Actividades de reforzo. 

Actividades de repaso. 

Metodoloxía  

(alumnado con  

e sen conectividade) 

Actividades guiadas e temporalizadas. 

 

Vías de comunicación para a entrega de material e resolución de dúbidas: 

correo electrónico, Abalar, conexión telefónica e aula virtual. 

 

Materiais e recursos 

Documento de pautas e guía para a realización das tarefas. 

Actividades realizadas pola profesora. 

Presentacións dixitais, resumos e esquemas do temario elaborados pola 

profesora. 

Solucionario de actividades. 

Recomendación de lecturas dixitais e videos específicos. 

 

2.3.3. OUTRAS DECISIÓNS METODOLÓXICAS 

Agrupamentos: 

Non se prevén agrupamentos especiais na aula agás os necesarios para realizar traballos grupais 

cando o profesorado o decida ou o teña sinalado na programación de cada curso. Para este tipo 

de traballos grupais seguiranse as indicacións inherentes a esta metodoloxía pedagóxica 

Espazos: 

As clases desenvolveranse na aula específica de cada grupo, nas aulas informática (unha delas 

está ocupada este curso polo alumnado de Formación Profesional Básica e a outra está sendo 

utilizada polo ciclo superior), na biblioteca (neste momento non polo protocolo covid), nas áreas 

destinadas a exposicións temporais  (sala de usos múltiple, espazo de entrada e corredores) e 

noutras áreas determinadas do entro que, por unha ou outra causa, sexan axeitadas en cada 

momento. Na  medida do posible potenciaranse as clases ao aire libre. 
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2.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

a. Libros de texto do alumnado:  

Xeografía e Historia 1 ESO, Editorial Vicens Vives. ISBN 9788468239477 

Xeografía e Historia 2 ESO, Editorial Vicens Vives. ISBN 9788468239118 

Ámbito Lingüístico e social 1, 2º ESO, Edicións Xerais. ISBN 978-84-9121-227-0 

Xeografía e Historia 3 ESO, Editorial Vicens Vives. ISBN 9788468237145 

Xeografía e Historia 4 ESO, Editorial Santillana. ISBN 9788468040264 

b. Cadernos de Actividades para reforzar contidos básicos do Libro do alumnado. Por outro lado, 

en combinación co resto de materiais, constitúen un instrumento para atender as necesidades 

individuais do alumnado, xa que permiten practicar aqueles coñecementos que secuencian os 

distintos temas. 

c. Recursos Didácticos 

 Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e 

complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema. 

 Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os 

coñecementos previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas. 

 Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de 

ampliación para consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos 

importantes. 

 Actividades de Avaliación Final. Preguntas que seguen o modelo das avaliacións de 

diagnóstico para a Educación Secundaria Obrigatoria para avaliar o nivel de logro de cada 

un dos Estándares de Aprendizaxe acadado polos alumnos. 

 

d. Outros recursos bibliográficos. Utilizaranse recursos bibliográficos procedentes da Biblioteca 

do instituto e do departamento de Xeografía e Historia. Son dicionarios, atlas históricos e 

xeográficos, e libros de temática diversa sobre a xeografía, a historia e a arte. 

e. Materiais de reprografía. Exercicios, apuntes, ou calquera outro tipo de material elaborado ou 

seleccionado polo profesor, fotocopiado nas instalacións do centro e entregado aos alumnos. 

f. Medios informáticos. Uso dos ordenadores de aula (Abalar, 1º e 2º ESO), aula de informática e 

material informático do departamento. 

g. Medios audiovisuais. Canón nas aulas que o teñen instalado e pizarras dixitais. 
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2.5. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO 

2.5.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2.5.1.1. Avaliación continua 

PRESENCIAL 

A avaliación continua desenvólvese ó longo do curso a través de probas e observacións. O 

profesorado avaliará unha selección de actividades do libro de texto e/ou outras que aquel considere 

necesarias e, de ser o caso, actividades de reforzo e ampliación a través dos estándares de 

aprendizaxe especificados máis arriba. 

Dado que se han ter en conta todos os elementos que configuran o currículo (competencias, 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe) á vez que ten tanto un 

carácter cualitativo como explicativo, valorarase tanto o traballo diario como as probas e producións 

prácticas. O alumnado deberá amosar as seguintes habilidades:  

 Capacidade comprensiva dos feitos tratados. 

 Capacidade sintética á hora de expoñer os seus coñecementos.  

 Capacidade discursiva tanto no fondo como na forma na exposición dos coñecementos que 

posúe. 

 

Periodicidade coa que se farán probas escritas: realizaranse un ou mais exames por avaliación, 

segundo a programación de aula de cada grupo, que ten en conta o número de estándares, o nivel do 

grupo e os criterios do profesorado. De acordo con estes dous derradeiros criterios, o número de 

probas pode variar, independentemente do sinalado na programación inicial. 

En todo caso, o alumnado que non puidera realizar a proba na data prevista deberá xustificar a falta, 

e o profesor aceptar a xustificación, a través do mecanismo establecido no centro para poder facer o 

dito exame en outra data diferente á programada. O alumno que non xustifique a falta, examinarase 

na recuperación da avaliación correspondente. 

O número de traballos individuais e doutros mecanismos de avaliación será do mesmo xeito, 

variable. 

Cualificación das probas, traballos individuais ou colectivos, o traballo no caderno de clase e a 

observación do traballo na aula: nota media ponderada segundo as porcentaxes aprobadas. 

Aspectos que se valorarán dentro da observación do traballo na aula: atención, esforzo, 

participación, interese, puntualidade, autonomía e cooperación. 

Para facer media nas probas escritas, e así superar a avaliación, a nota mínima en cada un 

dos exames debe ser de 3,5. 

Recuperación dunha avaliación non superada: unha avaliación non superada poderá recuperarse 

por medio dun exame que se realizará ao inicio da avaliación seguinte. 

Entenderase que a avaliación está superada cando a cualificación sexa igual ou superior a 5 puntos. 

A nota da avaliación recuperada será de 5. 

As probas de recuperación terán lugar: 
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 A da primeira avaliación, no mes de xaneiro. 

 A da segunda avaliación, dentro das tres semanas lectivas seguintes á 2ª avaliación. 

 A da terceira avaliación (só para aqueles que suspenderon a terceira pero aprobaron as dúas 

anteriores) coincidirá coa da avaliación final. 

 

NON PRESENCIAL (limitada no tempo) 

O alumnado deberá facer e enviar a través da aula virtual todas as tarefas indicadas polo/a 

profesor/a. 

No caso de que algún alumno ou, no seu caso, todo o grupo non faga algún dos exames 

programados antes de celebrarse a correspondente sesión de avaliación, a cualificación da 

avaliación será a que resulte de ponderar os instrumentos de avaliación establecidos. Así, por 

exemplo, un alumno de 1º ou 2º da ESO que obtén as seguintes notas: 

- 10 en traballos individuais e de grupo. 

- 10 en observación do traballo diario. 

- 10 no caderno de clase. 

- 10 no 1º exame da avaliación. 

- Non fixo o 2º exame. 

A nota de avaliación sería o resultado de sumar 3 (30% traballos, observación e caderno) + 3,5 (35% 

primeiro exame) + 0 (35% do segundo exame) = 6,5 / (7 na avaliación por redondeo á unidade 

superior). 

Á nota provisional de 6,5 se sumará o 35% restante a partir da nota que o alumno obteña no exame 

que que deberá realizar unha vez reincorporado ao centro na data que estableza o/a profesor/a. 

No boletín de cualificación da 1ª avaliación se indicará oportunamente esta circunstancia aos pais e 

no da 2ª avaliación figurará en observacións a nota final obtida na citada 1ª av. 

NON PRESENCIAL  

Exames telemáticos: 50% da nota da avaliación. 

Tarefas aula virtual: 50%. 

 

2.5.1.2. Avaliación final ordinaria 

Con carácter xeral, para aprobar a materia requirirase a superación das tres avaliacións. Non 

obstante, pode superarse a materia cunha avaliación suspensa se a cualificación desta é de 3 ou 4 

puntos e a media das tres avaliacións é igual ou superior a 5 puntos. Ese criterio aplicarase só no 

caso de ter cualificacións satisfactorias (máis de 5) nas rúbricas de observación do traballo diario e 

de producións e prácticas. 

A cualificación da avaliación final ordinaria será a media das cualificacións das avaliacións parciais 

(con redondeo) tendo en conta sempre a nota final de cada avaliación resultante das cualificacións 

obtidas en todos os exames e demais instrumentos de cualificación (traballos, caderno…).  

Para facer a media terase en conta a nota sen redondeo obtida en cada avaliación. 
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2.5.1.3. Avaliación extraordinaria 

Os alumnos e alumnas que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño poderán 

realizar unha proba nas datas establecidas pola Consellería de Educación e segundo o calendario e 

horario fixado polo Centro, que será cualificada de 0 a 10 puntos (NP para os que non se presenten 

ao exame). 

 

AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

PRESENCIAL NON PRESENCIAL 

Instrumento 

de avaliación 
Porcentaxes 

Instrumento 

de avaliación 
Porcentaxe 

Proba escrita 
(criterios e estándares recollidos 

nesta programación e 

correspondentes ao impartido durante 
as clases presenciais) 

100% 
 

(a nota obtida na proba escrita 

será a da avaliación) 

 

Boletín de actividades  
 

que se subirá á aula virtual, e 

que o alumnado deberá realizar 
en tempo e forma, e reenviar a 

través da propia aula virtual ou 

do correo electrónico do 
profesor/a encargado/a da 

materia. 
 

100% 
 

(a nota obtida no boletín de 

actividades será a da 
avaliación) 
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2.5.1.4. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Tanto nos procedementos e instrumentos de avaliación como nos criterios de cualificación, 

utilizaranse as pautas que se recollen a continuación. 

Para as avaliacións ordinarias 

ENSINO PRESENCIAL 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas 

Análise de textos, mapas, imaxes, gráficas, ... 

Desenvolvemento dun tema. 

Respostas a cuestións teóricas e prácticas. 

Test: verdadeiro -falso, textos mutilados, de opción múltiple, ... 

Definicións de conceptos. 

Exercicios de localización xeográfica. 

Escala numérica 

0 a 10 

Producións e prácticas 

 

Traballos individuais e 

colectivos 

Traballos de pequenas investigación. 

Traballos de procura de información e síntese. 

Elaboración de materiais Tic. 

Visionado de documentais. 

Análise de visitas e/ou exposicións 

Elaboración de resumos, gráficas ou mapas conceptuais 

Escala numérica  

de 0 a 10 

 

10: ben 

5: regular 

0: mal 

Caderno de clase 

Actividades libro de texto 

Resumos 

Esquemas 

Mapas conceptuais 

Calquera outra actividade proposta polo profesor 

10: ben 

5: regular 

10: mal 

Observacións do 

traballo diario 

Preguntas frecuentes na aula 

Seguimento do caderno do alumnado 

Observación do grao de parrticipación 

10: ben 

5: regular 

0: mal 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas 

telemáticas 

Análise de textos, mapas, imaxes, gráficas, ... 

Desenvolvemento dun tema. 

Respostas a cuestións teóricas e prácticas. 

Test: verdadeiro -falso, textos mutilados, de opción múltiple, ... 

Definicións de conceptos. 

Exercicios de localización xeográfica. 

Escala numérica 

0 a 10 

Producións e prácticas 

 

 

Traballos individuais e 

colectivos 

Traballos de pequenas investigación. 

Traballos de procura de información e síntese. 

Elaboración de materiais Tic. 

Visionado de documentais. 

Análise de visitas e/ou exposicións 

Elaboración de resumos, gráficas ou mapas conceptuais 

Escala numérica  

de 0 a 10 

 

10: ben 

5: regular 

0: mal 
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Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas 

presenciais ou 

telemáticas 

 

Boletín de exercicios 

Desenvolvemento dun tema  

Respostas a preguntas ou cuestións teóricas e prácticas 

Definir e/ou relacionar conceptos 

 

Exercicios 

 

2.5.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación de cada trimestre ou avaliación será o resultado da suma das cualificacións obtidas 

polo alumno nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación que segue: 

ENSINO PRESENCIAL 

Apdo. 
Instrumentos de 

avaliación 
Observacións 

 
Ponderación 

1º-2º ESO 2º PMAR 3º-4º ESO 

A Probas escritas 

Cada proba valorarase de 0 a 10 

puntos. A nota deste apartado será a 

media das cualificacións obtidas nas 

distintas probas. Se algunha das 

probas non supera o mínimo de 3 

puntos sobre 10, non se fará media 

para obter a porcentaxe indicada. 

60% 60% 

80% (3º) 

90% (4º) 

B Rúbrica de traballos 

individuais e en grupo. 

Valoraranse de 0 a 10 puntos os 

traballos e/ou producións prácticas 

realizados ao longo do trimestre. 40% 

Media 
aritmética dos 

apartados  

B, C, D 

40% 

Media 

aritmética dos 

apartados  

B, C, D 

20% (3º) 

10% (4º) 

Media 

aritmética 

dos apartados  

B, C, D 

C Rúbrica de observación 

do traballo diario 

A cualificación deste apartado será a 

media das cualificacións obtidas a 

partir dos instrumentos xa citados: 0 

mal, 5 regular, 10 ben. 

D Rúbrica do caderno de 

clase 
Valoración: 0 mal, 5 regular, 10 ben. 
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ENSINO NON PRESENCIAL 

Apdo. 
Instrumentos de 

avaliación 
Observacións 

 Ponderación 

1º-2º ESO 2º PMAR 3º-4º ESO 

A 

Probas escritas 

telemáticas a través da 

aula virtual e/ou de 

plataformas tipo 

Socrative 

Cada proba valorarase de 0 a 10 

puntos. A nota deste apartado será a 

media das cualificacións obtidas nas 

distintas probas. Se algunha das 

probas non supera o mínimo de 3 

puntos sobre 10, non se fará media 

para obter a porcentaxe indicada. 

50% 50% 50% 

B Tarefas aula virtual 

Valoraranse de 0 a 10 puntos os 

traballos e/ou producións prácticas 

realizados ao longo do trimestre. 

50% 

Media 
aritmética dos 

apartados  

B, C, D 

50% 

Media 
aritmética dos 

apartados  

B, C, D 

50% 

Media 
aritmética 

dos apartados  

B, C, D 

 

Valoración: 

 A valoración das probas escritas, farase de acordo cos criterios de corrección establecidos 

polo profesor en cada unha delas. 

 Na valoración das producións e prácticas, seguiranse os criterios de corrección establecidos 

en cada caso polo profesor. 

 

2.5.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Os vixentes no centro. 

 

2.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO 

E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

2.6.1. SEGUIMENTO, POR ESTÁNDARES, ENTRE A PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

PREVISTA E A REAL 

(programación específica de cada nivel) 
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2.6.2. INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

 

2.6.3. INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicadores de logro do proceso de ensino 
Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         

 
Escala 

 

Indicadores de logro da práctica docente 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección 

das probas, traballos, etc. 
        

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         
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2.7. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

a) Mecanismos para o seguimento: 

Reunión de seguimento durante o recreo/hora de clase que determine o profesorado 

encargado da materia. 

Propostas de actividades e traballos para cada avaliación. 

b) Avaliación: o alumnado será avaliado nas pendentes nas tres avaliacións ordinarias e, de ser 

o caso, na extraordinaria. Convocaranse as seguintes probas (semanas de exames de 

pendentes propostos pola CCP e aprobadas polo claustro): 

a. Unha proba a mediados de cada trimestre (3 en total). 

b. Unha proba no mes de maio para os que non aprobaran por parciais. 

c. Unha proba extraordinaria no mes de setembro. 

c) Cualificación de cada avaliación ordinaria: 100% o exame. 

A cualificación na avaliación ordinaria será a media aritmética das obtidas nas tres 

avaliacións. 

d) Avaliación final: o exame de maio representará o 100% da cualificación final. 

e) Avaliación extraordinaria: como en maio, o exame de setembro representará o 100% da 

cualificación final. 

 

2.8. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 

Non é de aplicación 

2.9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Data prevista para a súa realización: durante os primeiros días do curso realizarase unha 

avaliación inicial dos coñecementos previos do alumnado que non terá peso nas avaliacións 

ordinarias. Con esta proba perséguese: 

Detectar que aspectos resultan máis descoñecidos polos alumnos co fin de incidir máis sobre eles ao 

longo do curso e impartir nocións básicas previas necesarias para poder comprendelos. 

Coñecer cales son os intereses do alumnado con respecto á materia e a súa motivación co fin de 

aproveitar os primeiros e modificar unha posible desmotivación. 

Facer que os alumnos aborden a materia de xeito activo e como un proceso do que eles forman 

parte. 



24 

 

Tipo de proba: 5 preguntas tipo test, 3 preguntas de resposta curta, unha pregunta de resposta 

longa (non máis de 10 liñas) e unha cuestión práctica na que o alumnado deberá comentar un texto, 

mapa ou gráfico; todas as cuestións estarán relacionadas cos estándares de aprendizaxe. 

Para cada unidade didáctica poderanse utilizar as probas de avaliación inicial do proxecto editorial 

escollido polo departamento. 
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Medidas individuais e/ou colectivas a adoptar como consecuencia dos seus resultados:  

- Reorganización da distribución do alumnado na aula. 

- Traballo cooperativo. 

- Actividades de reforzo. 

- Actividades de ampliación. 

- Adopción de medidas de atención á diversidade en coordinación co departamento de 

orientación. 

Consecuencias da proba: carece de valor académico. 

 

2.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Na intervención educativa debemos partir da base de que os alumnos son diferentes no seu 

ritmo de traballo, estilos de aprendizaxe, coñecementos previos, experiencias, etc. Todo iso sitúa 

aos docentes na necesidade de educar en e para a diversidade. Isto supón que a resposta á 

diversidade dos alumnos debe garantirse dende o mesmo proceso de planificación educativa. De aí 

que a atención á diversidade se articule en todos os niveis (centro, grupo de alumnos, e alumno 

concreto). Así se establecen os distintos graos de adaptación individualizada, o reforzo educativo e 

as adaptacións curriculares como resposta aberta e flexible aos diferentes problemas que se 

formulan no proceso educativo. 

 Para atender á diversidade, os preceptos legais establecen dous tipos de vías ou medidas: 

medidas ordinarias ou habituais e medidas específicas ou extraordinarias. As medidas específicas 

son unha parte importante da atención á diversidade: 

- Ordinarias: as adaptación do currículo da ESO, o reforzo educativo (só no alumnado de PMAR), 

a orientación educativa e a integración escolar. 

- Específicas: as adaptacións curriculares (ACIs), os programas de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento (PMAR –este departamento imparte este curso o Ámbito sociolingüístico de 3º 

ESO-) e os ciclos formativos de formación profesional básica (FPB). 

Medidas ordinarias 

Organizativas Curriculares 

 

a) Non están previstos tempos diferenciados 

ou horarios específicos. 

 

b) Tampouco espazos diferenciados. 

 

c) Materiais e recursos didácticos 

diferenciados: o departamento conta con 

materiais específicos de reforzo e 

ampliación para cada unidade didáctica. 

 

• Adaptacións metodolóxicas para algún alumno / 

grupo, como traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por 

proxectos, etc. 

 

• Adaptación dos tempos e/ou os instrumentos de 

avaliación para algún alumno/a. 

 

• Programa específico para alumnado repetidor da 

materia conforme as pautas aprobadas polo 
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 Non hai desdobramento de grupos. 

 Tampouco hai reforzo educativo e/ou apoio 

de profesorado na aula nas materias do 

departamento. 

claustro. 

• Aplicación personalizada dese programa 

específico para repetidores da materia. 

 

 

Medidas extraordinarias 

Organizativas Curriculares 

• O alumnado de 2º PMAR ten reforzo da 

profesora de PT. 

• Outras medidas organizativas: escolarización 

domiciliaria, escolarización combinada, etc. 

• Adaptacións curriculares na materia. 

• De ser o caso, agrupamento flexible ou 

específico autorizado na materia. 

• Alumnado con flexibilización na 

escolarización. 

• Descrición do protocolo de coordinación co 

profesorado que comparte co titular da materia 

os reforzos, apoios, adaptación, 

etc.(coordinación cos PT / AL / outro 

profesorado de apoio / profesorado do 

agrupamento / etc. 

 

Adaptacións Curriculares individualizadas (ACIs): 

Estarán dirixidas a alumnos e alumnas que por diversas razóns educativas, sociais, culturais, por 

padecer déficit de calquera índole ou por posuír cualidades excepcionais, non poden seguir o 

proceso ordinario de ensino aprendizaxe sen medidas de modificación esencial do currículo de 

referencia. Entenderase por adaptación curricular as modificacións dun ou máis elementos do 

currículo, como son os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación. 

Previsiblemente, e como en cursos anteriores, este curso escolar temos varios alumnos que precisan 

de (ACIs) na materia de xeografía e historia que están sendo estudadas polos profesores que lles 

imparten a materia, coa colaboración e o asesoramento do departamento de orientación. 

Ciclo formativo de formación profesional básica (FPB): 

Destinado ao alumnado escolarizado que cumpra os requisitos de acceso a estas ensinanzas (facer 

15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo; ter cursado 3º ESO ou, excepcionalmente, 2º ESO; e ser 

proposto polo equipo docente), e cuxo grao de adquisición das competencias non sexa o adecuado 

para obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria e, malia iso, sexa o adecuado 

para que poida alcanzar o título profesional básico. 

No noso centro impártese o ciclo correspondente ao título profesional básico en Informática, cunha 

duración de 2000 horas, equivalentes a dous cursos académicos. 

Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento (PMAR): 
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Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento constitúen unha medida de atención á 

diversidade que se pode desenvolver a partir do segundo curso da educación secundaria obrigatoria. 

Estes programas irán dirixidos preferentemente a alumnos e alumnas que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo, que repetisen cando menos 

un curso en calquera etapa e que, logo de cursado o primeiro curso de educación secundaria 

obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao segundo curso, ou que logo de cursar o 

segundo curso non estean en condicións de promoción ao terceiro; o programa desenvolverase ao 

longo dos cursos segundo e terceiro no primeiro suposto, ou só en terceiro curso no segundo 

suposto. 

No presente curso académico, o noso departamento encargarase de impartir o Ámbito Lingüístico e 

social nivel II, correspondente a 3 ºESO.  

 

2.11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN 

 (concretados e relacionados cos estándares na táboa) 

 No IES Pazo da Mercé non se decidiu en ningún nivel de ESO ou bacharelato que elemento 

transversal vai ser traballado de forma coordinada dende diferentes materias no curso actual. 

 Daquela, a continuación se indican medidas concretas coas que traballaremos en Xeografía e 

Historia os elementos transversas que, basicamente son os seguintes: a expresión oral e escrita e o 

emprego das tecnoloxías; a educación cívica, a educación para o respecto aos dereitos humanos e a 

paz, a educación para a igualdade entre os sexos e a prevención da violencia; a educación ambiental 

e o fomento do espírito emprendedor. 

A expresión oral e escrita, así como a comprensión lectora traballarase: 

- Esixíndose unha boa redacción e presentación tanto dos exames como dos traballos que realicen 

ao longo do curso. 

- Con postas en común sobre determinados aspectos, nos que deben facer un razoamento ben 

argumentado. 

- Lendo artigos de prensa. 

- Cos debates por equipos. 

- Coas exposicións orais. 

- Coa lectura de textos históricos e xeográficos, contribuíndo a hora de lectura semanal. 

O desenvolvemento para a igualdade a todos os niveis e a concienciaciónpara evitar todo tipo 

de violencia traballarase: 

- Desenvolvendo actitudes dialogantes para potenciar a tolerancia e o respecto das ideas, crenzas 

ou costumes diferentes ás propias. 

- Desenvolver actitudes de rexeitamento ante as desigualdades sociais e económicas dos 

individuos e dos colectivos sociais. 

- Corrixindo xuízos sexistas, dando un tratamento equilibrado ó papel desempeñado polos homes 

e as mulleres no desenvolvemento dos acontecementos históricos 

- Coñecendo e valorar a loita das mulleres polos seus dereitos 

- Valorando o papel das mulleres nos avances da sociedade ao longo da historia e en todos os 

seus aspectos 
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- Participando en debates con actitude crítica e tolerante, argumentando as opinións propias e 

empregando o diálogo como medio de resolución das diferenzas de actitude e de pensamento  

- Analizando conflitos socioeconómicos e políticos, tanto presente como da historia pasada con 

actitude crítica e construtiva, fuxindo de posicións e solucións maniqueas. 

Os valores para a democracia, o pluralismo político e a igualdade a nivel xeral traballarase: 

- Coñecendo e valorando as dificultades polas que atravesaron os homes e mulleres para 

conseguir os dereitos e liberdades ao longo da Historia. 

- Analizando e estudando problemas con dimensión ética dun mundo cada vez mais globalizado: 

gasto armamentístico, drama dos refuxiados e inmigrantes, explotación laboral, desigualdades 

ricos-pobres... 

- Valorando a democracia como o mellor sistema para solucionar problemas de conflitividade 

social e política. 

- Apreciando os dereitos e as liberdades humanos como dereitos irrenunciables da humanidade ao 

longo da Historia. 

- Promovendo actitudes democráticas e de solidariedade con outros pobos e culturas. 

- Axudando a formar un xuízo crítico e razoado dos pasos dados para a igualdade nas 

civilizacións grega e romana. 

O desenvolvemento sustentable traballarase: 

- Coñecendo e valorando os logros da civilización romana na organización da súas cidades. E a 

súa preocupación polo benestar dos seus cidadáns. 

- Analizando os valores e problemas das sociedades agrarias primitivas en 

- comparación coas urbanas e a súa repercusión no medio ambiente e na calidade de vida. 

- Valorando e respectando o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico, asumindo a 

responsabilidade da súa conservación e mellora. 

O afianzamento do espírito emprendedor traballarase: 

- Coa elaboración de diferentes investigacións a través de fontes diversas e a súa exposición. 

- Co comentario de textos históricos e xeográficos onde o alumnado debe amosar a súa 

capacidade para sintetizar, relacionar causas e consecuencias e facer conclusións baseadas no 

seu coñecemento. 

- Valorando nos traballos en grupo a boa organización e a distribución de tarefas feita. 

- Valorando a realización dos traballos individuais por iniciativa propia.Insistindo na importancia 

do papel individual e o espírito de superación do home e a muller ao longo da historia. 
 

2.12. CONTRIBUCIÓN AO PLANO DE CONVIVENCIA 

 O profesorado do departamento de xeografía e historia impulsará cantas medidas sexan 

necesarias para contribuír a alcanzar os obxectivos fixados no plano de convivencia do centro así 

como a por en marcha as medidas contempladas no mesmo. 

2.13. CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO DE HISTORIA AO 

PROXECTO LECTOR 

Obxectivos 

Mellorar a competencia lingüística do alumnado nos aspectos seguintes:  

- Contribuír á mellora da lectura.  
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- Mellorar a expresión oral na vida cotiá. 

- Saber buscar as ideas principais nun texto. 

- Contribuír á mellora da expresión escrita no referente á redacción e ortografía. 

- Coidar a presentación de exercicios, exames e traballos. 

 

Acti vidades 
- Lectura comprensiva de textos relacionados coa materia. 

- Realización de esquemas e resumos.. 

- Lectura en voz alta. 

- Expresión escrita cunha redacción axeitada e sen faltas de ortografía. 

- Ter o caderno de clase cunha boa presentación. 

- Debates sobre temas de interese xeográfica e/ou histórica e sobre temas transversais.. 

- Traballos de investigación. 

- Ler de xeito voluntario unha novela de temática histórica. 

- Ler e comentar noticias de prensa relacionadas co mundo actual. 

- Establecer lecturas obrigadas para cada nivel dun libro ou fragmento do mesmo.  

- Realizar síntese e controis das lecturas realizadas. 

Criterios de avaliación 

- Comprende a información lida 

- Le en voz alta co ritmo e entoación axeitada para a súa idade 

- Realiza resumes e esquemas seleccionando a información axeitadamente. 

- Exprésase oralmente con coherencia. 

- A súa expresión escrita é correcta en canto a redacción e ortografía. 

- Sabe seleccionar o principal dun texto. 

Libros 

 O profesor poderá recomendar ao alumnado a lectura de novelas históricas, biografías de 

personaxes históricos relevantes, adaptadas ó seu nivel, como contribución ao Proxecto Lector e 

complemento de materias explicadas na aula. 

 

2.14. TRATAMENTO E FOMENTO DAS TICS 

Dado que a consecución de moitos dos estándares de aprendizaxe así o esixe, a metodoloxía 

docente basearase sempre que sexa posible, e a pesar dos problemas de conexión que temos no 

centro e de que só hai unha aula de informática, na utilización de ferramentas TIC (blogs, páxinas 

web, internet, medios audiovisuais,...).  
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3. XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

3.1. CONTRIBUCIÓN DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE ESO AO 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

C. Clave Xeografía e Historia de 1º de ESO 

CCL 

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

 Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

 Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

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

de Mesopotamia e de Exipto. 

 Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 

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

 Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

 Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 

CMCCT 

 Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta. 

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súa 

principais características. 

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

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

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

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

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

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

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

nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

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

 Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

 Distingue etapas dentro da historia antiga. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
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 Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como os imperios 

de Mesopotamia e de Exipto. 

 Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia. 

 Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se considera que a cultura 

europea parte da Grecia clásica. 

CD 

 Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta. 

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

 Clasifica e distingue distintas proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de 

Peters. 

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súa 

principais características. 

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

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

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

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

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

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

CAA 

 Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta. 

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferenza zonas do planeta de similares horas. 

 Clasifica e distingue distintas proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de 

Peters. 

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súa 

principais características. 

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

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

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

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

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

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

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

 Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
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 Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

 Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 

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

de Mesopotamia e de Exipto. 

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

 Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia. 

 Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

 Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes 

históricas de diferentes tipos. 

 Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

 Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

 Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 

 Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 

 Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 

 Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio medio de 

Roma antiga. 

 Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 

 Fai un mapa da Península Ibérica no que se reflicten os cambios administrativos na época 

romana. 

 Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 

CSC 

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

 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

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

 Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre. 

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

nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

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

 Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

 Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

 Distingue etapas dentro da historia antiga. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

 Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

 Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 

 Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai". 

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

 Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia. 

 Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 

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

 Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

 Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes 

históricas de diferentes tipos. 

 Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

 Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

 Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 

 Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 

 Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 

 Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se considera que a cultura 

europea parte da Grecia clásica. 
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 Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 

 Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio medio de 

Roma antiga. 

 Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 

 Fai un mapa da Península Ibérica no que se reflicten os cambios administrativos na época 

romana. 

 Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.Entende o que significou a 

romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

CCEC 

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

- Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

- Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai". 

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

- Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

- Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 

- Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se considera que a cultura 

europea parte da Grecia clásica. 

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

- Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 

- Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

 

3.2. OBXECTIVOS 1º ESO 

3.2.1. Concreción dos obxectivos 1º ESO 

1. Coñecer o vocabulario específico das Ciencias Sociais  

2. Coñecer os aspectos físicos do mundo no que viven.  

3. Descubrir a relación existente entre os distintos elementos que configuran o medio natural.  

4. Valorar as repercusións que as actividades humanas teñen sobre o medio.  

5. Descubrir a relación existente entre o medio físico no que vivimos e a calidade de vida e 

contribuíu á súa defensa, conservación e mellora.  

6. Identificar os distintos medios naturais da terra, especialmente os de Galicia, España e 

Europa.  

7. Elaborar e interpretar climogramas. Interpretar mapas climáticos: frontes, borrasca, 

anticiclón...  

8. Obter información de diferentes fontes, tratala e comunicala os demais de forma organizada.  

9. Comprender e valorar as achegas das primeiras sociedades cazadoras e produtoras.  

10. Localizar no tempo e no espazo as civilizacións máis relevantes da antigüidade, en especial 

na Península Ibérica e en Galicia.  

11. Identificar as distintas achegas das civilizacións e sociedades históricas ó noso patrimonio 

histórico, cultural e artístico.  

12. Valorar e respectar o patrimonio histórico, lingüístico, cultural e artístico asumindo a 

responsabilidade que supón a súa conservación e mellora. 

13. Diferenciar as distintas sociedades e os elementos que as caracterizan. 
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3.2.2. Concreción dos obxectivos por unidades didácticas  (programación de aula) 

3.3. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO 

2020-2021 POR MOR DO COVID19. 

 6º de Primaria 

3.4. PLANO DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON 

ADQUIRIDAS NO CURSO 2019-2020. 

 Aínda que non sexa de aplicación, e dada a situación excepcional vivida o curso pasado, a 

profesora encargada da materia: 

- Realizará unha avaliación inicial ao principio de cada unidade didáctica para detectar as 

carencias e necesidades do alumnado relacionadas coa non adquisición ou adquisición 

insuficiente das aprendizaxes mínimas do curso anterior en primaria. 

- No caso de detectarse esas carencias, incorporará dende un enfoque competencial e a través 

dunha metodoloxía activa e participativa aquelas aprendizaxes necesarias para afrontar o 

estudo da Prehistoria e da Historia antiga e tamén dos aspectos físicos e humanos da 

Xeografía que son obxecto de estudo neste curso. 

3.5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CONTIDOS 

 LIBRO DE TEXTO 

VICENS VIVES 

ISBN 9788468231211 

DECRETO 86/2015  

 
Temporalización 

P
ro

b
a

 e
sc

ri
ta

 

1
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

Temas do libro de 

texto 

Bloque 

B1 
BLOQUE 1: O MEDIO FÍSICO 

M
ín

im
o

s 

Temas 

Vicens 

Vives 

M
e
s 

S
e
si

ó
n

s 

1.O planeta Terra. 

2.O relevo da Terra. 

3.A hidrosfera: auga 

doce e auga salgada. 

4.O tempo 

atmosférico. 

5.Os climas da Terra. 

6.As paisaxes de 

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

X 

1 

  2  

B1.2 Representación da Terra. Escala e 

linguaxe cartográfica. 
 1  

B1.3 
Proxeccións e o sistema de 

coordenadas. Imaxes de satélite e os 

seus principais usos. 

 1 
 

B1.4 
Localización. Latitude e lonxitude. 

X 2  

B1.5 
Trazos principais do relevo do mundo. 

Clima: elementos e factores. 

Diversidade climática no planeta. 

X 

2,3,4,5,6 
Out/ 

Nov 
14 

6 
 

B1.6 Medio físico do mundo e de Europa: 

relevo e hidrografía. 
X 4  

B1.7 Medio natural europeo: principais 

trazos. 
X 4  

B1.8 Unidades do relevo do espazo 

xeográfico europeo. 
X   
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climas temperados. 

7.As paisaxes de 

climas extremos. 

8.Os problemas 

ambientais. 

B1.9 Conxuntos bioclimáticos do espazo 

xeográfico europeo. 
X 

6 
Nov/ 

Dec 
10 

5  

B1.10 Diversidade de espazos naturais 

europeos. 
X 5  

B1.11 Medio natural: áreas e problemas 

ambientais. 
X 8 Dec 4 4 

 

2
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

 
Bloque 

B3 
BLOQUE 3: A HISTORIA 

  Xan 

Xuño 
67  

 

1.A Prehistoria. 

 

2.As primeiras 

civilizacións: 

Mesopotamia e Exipto. 

 

3.Grecia, de polis a 

imperio. 

 

4.Colonizacións e 

pobos prerromanos. 

 

5.Roma, da República 

ao Imperio. 

 

6.O legado da 

Antigüidade. 

 

7.A Hispania romana. 

B3.1 Relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a través da historia. 

 9,10, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15 

Xan 

a 

xuño 

Trans 

versal 

 

  

B3.2 
Fontes históricas. 

   

B3.3 
Cambio e continuidade. 

   

B3.4 
Tempo histórico. 

   

B3.5 

Vocabulario histórico e artístico. 

X 
 

 

B3.6 Evolución das especies e a 

hominización. 

X 

9,10, 

11,12,13 
Xan 6 

  

B3.7 Periodización da Prehistoria e a Idade 

Antiga. 

X   

B3.8 Prehistoria e Idade Antiga: visión 

global. 

X   

B3.9.1 Paleolítico: etapas; características das 

formas de vida; cazadores colectores. 

X 

9 
Xan 

Feb 
15 

  

B3.9.2 

Neolítico: revolución agraria e 

expansión das sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía e comercio; 

organización social. 

X 

 

 

B3.9.3 A prehistoria galega: os megálitos e os 

petróglifos. 

X   

B3.10 Aparición dos ritos: restos materiais e 

artísticos; pintura e escultura. 

   

B3.11 
Idade Antiga: primeiras civilizacións 

urbanas. Mesopotamia e Exipto. 

Sociedade, economía e política. 

X 

10 
Mar 

Abr 
18 

 
 

B3.12 
A Idade Antiga: invención da escritura. 

X   

B3.13 
A Idade Antiga: historia de Exipto. 

X   

B3.14 
A Idade Antiga: relixión exipcia. 

X   

B3.15 A Idade Antiga: arte en Mesopotamia e 

Exipto. 

X   

3
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

B3.16 Mundo clásico. Grecia: As "polis" 

gregas e a súa expansión. 

X 

11 
Abri 

Maio 
18 

  

B3.17 Mundo clásico. Grecia: expansión 

comercial e política das "polis" gregas. 

   

B3.18 Mundo clásico. O imperio de Alexandre 

Magno e os seus sucesores: helenismo. 

X   

B3.19 Mundo clásico. Grecia e o helenismo: 

arte, ciencia, teatro e filosofía. 

X   

B3.20 

Mundo clásico: orixe e etapas da 

historia de Roma. República e imperio: 

organización política e expansión 

colonial polo Mediterráneo. 

Cristianismo. 

X 

13,14 Maio  

 

 

B3.21 Mundo clásico. Arte romana: 

arquitectura, escultura e pintura. 

X   

B3.22 
Península Ibérica: pobos prerromanos; 

Hispania romana; Gallaecia. Proceso de 

romanización. A cidade e o campo. 

X 
12,14,15 Xuño 10  
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3.6. RELACIÓN ENTRE OS DISTINTOS ASPECTOS CURRICULARES 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 1 ESO  

O
b

x
ec

ti
v
o
s 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares  

de aprendizaxe 

C
o
m

p
et

en
ci

a
s 

 

Mínimos esixibles 

 Bloque 1. O medio físico   

b 

e 

f 

g 

B1.1. A Terra no Sistema Solar. B1.1. Coñecer o Sistema Solar e 

establecer as relacións entre os 

movementos da terra e a existencia 

das estacións e do día e da noite, e 

comprender a súa importancia na 

distribución dos climas e da Biota. 

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos 

astronómicos na distribución da radiación solar e nas zonas 

bioclimáticas do planeta. 

CAA 

CMCCT 

CD 

Identifica o sistema 

solar, a Terra e os seus 

elementos, e os 

movementos da Terra 

Interpreta as formas de 

representación da Terra: 

mapas e fotografía 

aérea. A escala 

Coñece formas e 

métodos de orientación 

e localización: Puntos 

cardinais. Latitude e 

lonxitude. 

Identifica as principais 

formas do relevo do 

mundo, e os principais 

ríos e mares. 

Identifica os principias 

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia 

zonas do planeta de similares horas.  

CAA 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

g 

B1.2. Representación da Terra. 

Escala e linguaxe cartográfica. 
B1.2. Identificar e distinguir os 

sistemas de representación 

cartográfica, en soporte analóxico e 

dixital, e as súas escalas 

XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha 

proxección de Mercator con unha de Peters. 

CAA 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

g 

B1.3. Proxeccións e sistemas de 

coordenadas. Imaxes de satélite e 

os seus principais usos. 

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e 

coñecer as imaxes de satélite e os 

seus usos principais. 

XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e 

mapas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

g 

B1.4. Localización. Latitude e 

lonxitude. 
B1.4. Localizar espazos xeográficos e 

lugares nun mapa ou imaxe de 

satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e 

distingue os hemisferios da Terra e as súas principais 

características. 

CAA 

CMCCT 

CD 

XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, 

utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

B1.5. Trazos principais do relevo 

do mundo. Clima: elementos e 

factores. Diversidade climática 

B1.5. Localizar no mapamundi físico 

as principais unidades do relevo 

mundiais, os grandes ríos e as 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 

relevo europeo e mundial. 

CAA 

CMCCT 

CD 
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g 

h 
no planeta. grandes zonas climáticas, e 

identificar as súas características. 
accidentes costeiros: 

cabos, golfos, 

penínsulas, etc., e 

coñece os principais 

accidentes do mundo. 

Coñece as principais 

formas de relevo de 

Europa, España e 

Galicia, e os principais 

ríos de Europa, España e 

Galicia. 

Manexa e interpreta 

mapas climáticos de 

xeito básico. 

Identifica os elementos 

determinantes do clima: 

temperaturas, 

precipitacións, presión... 

Coñece as 

características principais 

dos distintos medios 

naturais de Europa, 

España e Galicia. 

Ten conciencia e 

coñecemento dos 

problemas ambientais: 

desertización, 

contaminación, 

incendios, tratamento de 

lixos... e das medidas 

preventivas para 

afrontalos. 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.6. Medio físico do mundo e de 

Europa: relevo e hidrografía. 
B1.6. Ter unha visión global do medio 

físico europeo e mundial, e das súas 

características xerais. 

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as 

referencias físicas principais: mares e océanos, continentes, 

illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas 

montañosas principais. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas 

do mundo e reflictan os elementos máis importantes. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

b 

e 

f 

g 

h 

m 

B1.7. Medio natural europeo: 

principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as 

peculiaridades do medio físico 

europeo. 

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

CAA 

b 

e 

f 

g 

B1.8. Unidades do relevo do 

espazo xeográfico europeo. 
B1.8. Situar no mapa de Europa as 

unidades e os elementos principais 

do relevo continental. 

XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos 

principais do relevo europeo. 

CAA 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

h 

m 

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do 

espazo xeográfico europeo.  
B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que 

conforman o espazo xeográfico 

europeo. 

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de 

Europa. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

CAA 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

m 

B1.10. Diversidade de espazos 

naturais europeos. 
B1.10. Coñecer os principais espazos 

naturais do noso continente. 
XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de 

Europa os principais espazos naturais. 

CAA 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

g 

h 

m 

B1.11. Medio natural: áreas e 

problemas ambientais. 
B1.11. Coñecer, describir e valorar a 

acción do ser humano sobre o 

ambiente e as súas consecuencias. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais 

referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e 

recursos da web directamente relacionados con eles. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 
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 Bloque 3. A Historia   

g 

l 

ñ 

B3.1. Relación entre o pasado, o 

presente e o futuro a través da 

historia. 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que 

determina o presente e os posibles 

futuros e espazos, ou inflúe neles. 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

CSC 

CCEC 

 

g 

l 

ñ 

B3.2. Fontes históricas. B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar 

diferenzas entre interpretacións de 

fontes diversas. 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC 

CAA 

 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen 

fontes, sexan estas restos materiais ou textuais. 

CSC 

CAA 

 

XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais 

sobre as conquistas de Alexandre. 

CSC 

CAA 

 

l 

ñ 
B3.3. Cambio e continuidade. 

 

B3.3. Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e 

outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 

básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

 

f 

l 

ñ 

B3.4. Tempo histórico. B3.4. Entender que os acontecementos 

e os procesos ocorren ao longo do 

tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en 

diferentes enclaves xeográficos. 

CSC 

CMCCT 

 

h 

l 

ñ 

B3.5. Vocabulario histórico e 

artístico. 
B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

CSC 

CCL 

 

f 

l 

B3.6. Evolución das especies e a 

hominización. 
B3.6. Entender o proceso de 

hominización. 
XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á 

especie humana. 

CSC 

CMCCT 

Identifica as diferencias 

entre as culturas 

paleolítica e neolítica: 

vida 

itinerante/sedentaria; 

f 

l 
B3.7. Periodización da Prehistoria 

e a Idade Antiga. 
B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade 

Antiga, e distinguir a escala temporal 

de etapas como estas. 

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. CSC 

CMCCT 

f B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: B3.8. Identificar e localizar no tempo e XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e CSC 
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g 

l 
visión global. no espazo os procesos e os 

acontecementos históricos máis 

salientables da Prehistoria e da Idade 

Antiga, para adquirir unha 

perspectiva global da súa evolución. 

mapas históricos. CMCCT 

CAA 
características 

estilísticas do 

instrumental; 

características 

estilísticas das artes; 

sociedades de cazadores 

versus sociedades de 

recolledores.  

Coñece e caracteriza as 

primeiras civilizacións 

urbanas.  

Coñece os comezos da 

organización social e a 

orixe do poder político.  

Identifica os trazos 

xerais da cultura 

castrexa.  

c 

g 

h 

l 

n 

ñ 

B3.9.1. Paleolítico: etapas; 

características das formas de 

vida; cazadores colectores. 

B3.9.2. Neolítico: revolución 

agraria e expansión das 

sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía e 

comercio; organización social. 

B3.9.3. Prehistoria galega: 

megalitos e petróglifos. 

B3.9. Coñecer as características da vida 

humana correspondentes aos dous 

períodos en que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que 

se divide a prehistoria e describe as características básicas da 

vida en cada un. 

CSC 

CCL 

CAA 

XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o 

papel da muller nela. 

CSC 

CAA 

l 

n 
B3.10. Aparición dos ritos: restos 

materiais e artísticos; pintura e 

escultura. 

B3.10. Identificar os primeiros ritos 

relixiosos. 
XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos 

relixiosos como os da "deusa nai". 

CSC 

CCEC 

a 

c 

d 

g 

h 

l 

B3.11. Idade Antiga: primeiras 

civilizacións urbanas. 

Mesopotamia e Exipto. 

Sociedade, economía e política. 

B3.11. Coñecer algunhas 

características da vida humana neste 

período, así como o establecemento e 

a difusión de diferentes culturas 

urbanas, despois do neolítico. 

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica 

e política, novas ata entón, como os imperios de 

Mesopotamia e de Exipto. 

CSC 

CAA 

CCL 

g 

h 

l 

B3.12. Idade Antiga: invención da 

escritura. 
B3.12. Recoñecer a importancia da 

descuberta da escritura. 
XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos 

materiais e ágrafos) e as fontes históricas (textos). 

CSC 

CAA 

f 

g 

h 

l 

B3.13. Idade Antiga: historia de 

Exipto. 
B3.13. Explicar as etapas en que se 

divide a historia de Exipto. 
XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da 

expansión exipcia. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas 

históricas en que se divide Exipto.  

CSC 

CCL 

g 

h 

l 

B3.14. Idade Antiga: relixión 

exipcia. 
B3.14. Identificar as principais 

características da relixión exipcia. 
XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa 

crenza na vida do alén. 

CSC 

CCEC 

CCL 

XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses 

do panteón exipcio. 

CSC 

CCEC 

CAA 

g 

h 
B3.15. Idade Antiga: arte en 

Mesopotamia e Exipto. 
B3.15. Localizar e describir algúns 

exemplos arquitectónicos de Exipto e 

XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da 

arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

CSC 

CCEC 

CAA 
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l de Mesopotamia. 
a 

c 

d 

g 

h 

l 

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as 

"polis" gregas e a súa expansión. 
B3.16. Coñecer os trazos principais das 

polis gregas e a transcendencia do 

concepto de democracia. 

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e 

económica das polis gregas a partir de fontes históricas de 

diferentestipos 

CSC 

CAA 
Coñece as 

características básicas 

da democracia 

ateniense.  

Coñece o proceso de 

romanización e as súas 

consecuencias en 

Hispania.  

Coñece o legado de 

Grecia e Roma a 

Occidente: lingua, arte, 

dereito, cultura, 

literatura, filosofía, etc.  

Coñece a orixe e 

expansión do 

cristianismo, o fin do 

imperio e as súas causas 

e consecuencias.  

 

XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a 

democracia grega e as democracias actuais. 

CSC 

CCL 

CAA 

g 

l 
B3.17. Mudo clásico. Grecia: 

expansión comercial e política 

das polis gregas. 

B3.17. Entender a transcendencia do 

concepto de colonización. 
XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do 

Mediterráneo. 

CSC 

CAA 

a 

c 

d 

g 

l 

B3.18. Mundo clásico. Imperio de 

Alexandre Magno e os seus 

sucesores: helenismo. 

B3.18. Distinguir entre o sistema 

político grego e o helenístico. 
XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre. CSC 

CAA 

XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles 

co imperio de Alexandre Magno. 

CSC 

CAA 

f 

g 

h 

l 

n 

B3.19. Mundo clásico. Grecia e o 

helenismo: arte, ciencia, teatro e 

filosofía. 

B3.19. Entender o alcance do clásico 

na arte e na cultura occidentais. 
XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e 

a súa evolución no tempo. 

CSC 

CCEC 

CCL 

XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber 

grego, e discute por que se considera que a cultura europea 

parte da Grecia clásica. 

CSC 

CCEC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

a 

c 

d 

g 

l 

B3.20. Mundo clásico: orixe e 

etapas da historia de Roma. 

República e imperio: 

organización política e expansión 

colonial polo Mediterráneo. 

Cristianismo. 

B3.20. Caracterizar os trazos principais 

da sociedade, a economía e a cultura 

romanas, e recoñecer os conceptos de 

cambio e continuidade na historia da 

Roma antiga. 

XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de 

Roma. 

CSC 

CAA 

XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas 

de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

CSC 

CAA 

g 

l 

n 

ñ 

B3.21. Mundo clásico. Arte 

romana: arquitectura, escultura e 

pintura. 

B3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega 

e romana, diferenciando entre os que 

son específicos. 

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de 

época grega e romana. 

CSC 

CCEC 

CAA 

g 

l 

n 

ñ 

B3.22. Península Ibérica: pobos 

prerromanos; Hispania romana; 

Gallaecia. Proceso de 

romanización. A cidade e o 

campo. 

B3.22. Establecer conexións entre o 

pasado da Hispania romana e o 

presente. 

XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten 

os cambios administrativos en época romana. 

CSC 

CAA 

XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que 

sobreviven na actualidade. 

CSC 

CCEC 

CAA 

XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en 

distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

CSC 

CCEC 
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3.7. RELACIÓN ENTRE OS DISTINTOS ASPECTOS CURRICULARES 

Estándares de aprendizaxe (1) 

G
ra

o
 m

ín
im

o
  

%
 

Tempora 

lización 

Instrumentos 

de avaliación 

A
v

a
li

a
ci

ó
n

 

M
es

 

S
es

ió
n

s 

1
 P

ro
b

a 
es

cr
it

a 
 

2
 P

ro
d
u

to
s 

 

3
 T

ra
b
al

lo
 d

ia
ri

o
 

4
 C

ad
er

n
o

 c
la

se
 

Bloque 

B1 
O MEDIO FÍSICO    37  

XHB1.1.1 

Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na 

distribución da radiación solar e nas zonas bioclimáticas do 

planeta. 

35 1ª 

D
ec

em
b

ro
  

  
  

 N
o
v

em
b

ro
  

  
  
O

u
tu

b
ro

  
  

  
S

et
em

b
ro

 

2 1,2,3,4 

XHB1.1.2 
Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta 

de similares horas. 
35 1ª 2 1,2,3,4 

XHB1.2.1 
Clasifica e distingue distintas proxeccións, e compara unha 

proxección de Mercator con unha de Peters. 
35 1ª 1 1,2,3,4 

XHB1.3.1 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 35 1ª 2 1,2,3,4 

XHB1.4.1 
Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os 

hemisferios da Terra e as súa principais características. 
35 1ª 5 1,2,3,4 

XHB1.4.2 
Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando 

datos de coordenadas xeográficas. 
35 1ª 5 1,2,3,4 

XHB1.5.1 
Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo 

e mundial. 
35 1ª 3 1,2,3,4 

XHB1.6.1 

 

Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias 

físicas principais: mares e océanos, continentes, illas e 

arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas 

principais. 

35 1ª 3 1,2,3,4 

XHB1.6.2 
Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e 

reflictan os elementos máis importantes. 
35 1ª 4 1,2,3,4 

XHB1.7.1 Explica as características xerais do relevo europeo. 35 1ª 2 1,2,3,4 

XHB1.8.1 
Localiza no mapa as principais unidades e elementos do relevo 

europeo. 
35 1ª 2 1,2,3,4 

XHB1.9.1 
Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima de 

Europa. 
35 1ª 2 1,2,3,4 

XHB1.9.2 
Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso 

continente. 
35 1ª 2 1,2,3,4 

XHB1.10.1 
Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os 

principais espazos naturais. 
35 1ª 1 1,2,3,4 

XHB1.11.1 

Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a 

problemas ambientais actuais e localiza páxinas e recursos web 

directamente relacionados con eles. 

35 1ª 1 1,2,3,4 

Bloque 

B3 
A HISTORIA    

61 
28 

33 
 

XHB3.1.1 
Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 
35 2ª 

 

M
ar

zo
  

  
  
  

  
  
  

  
 F

eb
re

ir
o

  
  
  

  
  

  
  

  
 

X
an

ei
ro

 

 

1 1,2,3,4 

XHB3.2.1 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB3.2.2 
Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan 

estas restos materiais ou textuais. 
35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB3.2.3 
Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as 

conquistas de Alexandre. 
35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB3.3.1 

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB3.4.1 
Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 

enclaves xeográficos. 
35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB3.5.1 
Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para 

cada época. 
35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB.3.6.1 Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 35 2ª 1 1,2,3,4 
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XHB3.7.1 Distingue etapas dentro da historia antiga. 35 2ª 1 1,2,3,4 
XHB3.8.1 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 35 2ª 2 1,2,3,4 

XHB3.9.1 

Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a 

prehistoria e describe as características básicas da vida en cada 

un. 

35 2ª 2 1,2,3,4 

XHB3.9.2 
Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da 

muller nela. 
35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB3.10 
Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da 

"deusa nai". 
35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB1.11.1 
Describe formas de organización socio-económica e política, 

novas ata entón, como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 
35 2ª 4 1,2,3,4 

XHB3.12.1 
Diferenzaa entre as fontes prehistóricas (restos materias e 

ágrafos) e as fontes históricas (textos). 
35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB3.13.1 
Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión 

exipcia. 
35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB3.13.2 
Describe as principais características das etapas históricas en 

que se divide Exipto. 
35 2ª 2 1,2,3,4 

XHB3.14.1 
Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida 

do alén. 
35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB3.15.1 
Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura 

exipcia e da mesopotámica. 
35 2ª 1 1,2,3,4 

XHB3.16.1 
Identifica trazos da organización socio-política e económica das 

polis gregas a partir de fontes históricas de diferentes tipos. 
35 3ª 

X
u

ñ
o

  
  
  

  
  
  

 M
ai

o
  
  

  
  
  

  
 A

b
ri

l 
  

  
  

  
  

  
M

ar
zo

 

2 1,2,3,4 

XHB3.16.2 
Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as 

democracias actuais. 
35 3ª 1 1,2,3,4 

XHB3.17.1 
Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do 

Mediterráneo. 
35 3ª 1 1,2,3,4 

XHB3.18.1 Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 35 3ª 1 1,2,3,4 

XHB3.18.2 
Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio 

de Alexandre Magno. 
35 3ª 1 1,2,3,4 

XHB3.19.1 
Explica as características esenciais da arte grega e a súa 

evolución no tempo. 
35 3ª 1 1,2,3,4 

XHB3.19.2 

Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute 

por que se considera que a cultura europea parte da Grecia 

clásica. 

35 3ª 1 1,2,3,4 

XHB3.20.1 Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 35 3ª 4 1,2,3,4 

XHB3.20.2 
Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida 

republicanas e as do imperio medio de Roma antiga. 
35 3ª 6 1,2,3,4 

XHB3.21.1 
Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e 

romana. 
35 3ª 4 1,2,3,4 

XHB3.22.1 
Fai un mapa da Península Ibérica no que se reflicten os cambios 

administrativos na época romana. 
35 3ª 4 1,2,3,4 

XHB3.22.2 
Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na 

actualidade. 
35 3ª 4 1,2,3,4 

XHB3.22.3 
Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos 

sociais e xeográficos. 
35 3ª 4 1,2,3,4 

3.8. INDICADORES DE LOGRO: SEGUIMENTO, POR ESTÁNDARES, ENTRE A 

PROGRAMACIÓN TEMPORAL PREVISTA E A REAL 

Estándares de aprendizaxe (1) 

  Tempora 

lización 

 

A
v

a
li

a
ci

ó
n

 

A
v

a
li

a
ci

ó
n

 

M
es

 

M
es

 

S
es

ió
n

s 

S
es

ió
n

s 

Bloque 

B1 
O MEDIO FÍSICO  

 
 

 
37 

 

XHB1.1.1 
Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución 

da radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. 
1ª  D ec e m b

r o
  

  
  

 

N o v e m b
r o
  

  
  

O u
t u b
r o
  

  
  

S et e m b
r o
  

2 
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XHB1.1.2 
Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de 

similares horas. 
1ª 

  
2 

 

XHB1.2.1 
Clasifica e distingue distintas proxeccións, e compara unha 

proxección de Mercator con unha de Peters. 
1ª 

  
1 

 

XHB1.3.1 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 1ª   2  

XHB1.4.1 
Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os 

hemisferios da Terra e as súa principais características. 
1ª 

  
5 

 

XHB1.4.2 
Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 
1ª 

  
5 

 

XHB1.5.1 
Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e 

mundial. 
1ª 

  
3 

 

XHB1.6.1 

 

Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias 

físicas principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos 

máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

1ª 
  

3 

 

XHB1.6.2 
Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e 

reflictan os elementos máis importantes. 
1ª 

  
4 

 

XHB1.7.1 Explica as características xerais do relevo europeo. 1ª   2  

XHB1.8.1 
Localiza no mapa as principais unidades e elementos do relevo 

europeo. 
1ª 

  
2 

 

XHB1.9.1 Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima de Europa. 1ª   2  

XHB1.9.2 
Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso 

continente. 
1ª 

  
2 

 

XHB1.10.1 
Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais 

espazos naturais. 
1ª 

  
1 

 

XHB1.11.1 

Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 

ambientais actuais e localiza páxinas e recursos web directamente 

relacionados con eles. 

1ª 

  

1 

 

Bloque 

B3 

A HISTORIA  

 

 

 61 

28 

33 

 

XHB3.1.1 
Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 
2ª  

 

M
ar

zo
  

  
  
  

  
  
  

  
 F

eb
re

ir
o

  
  
  

  
  

  
  

  
 X

an
ei

ro
 

 

 
1 

 

XHB3.2.1 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 2ª   1  

XHB3.2.2 
Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas 

restos materiais ou textuais. 
2ª 

  
1 

 

XHB3.2.3 
Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as 

conquistas de Alexandre. 
2ª 

  
1 

 

XHB3.3.1 

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

2ª 
  

1 

 

XHB3.4.1 
Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 
2ª 

  
1 

 

XHB3.5.1 
Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 

época. 
2ª 

  
1 

 

XHB.3.6.1 Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 2ª   1  

XHB3.7.1 Distingue etapas dentro da historia antiga. 2ª   1  

XHB3.8.1 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 2ª   2  

XHB3.9.1 
Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a 

prehistoria e describe as características básicas da vida en cada un. 
2ª 

  
2 

 

XHB3.9.2 
Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller 

nela. 
2ª 

  
1 

 

XHB3.10 
Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da 

"deusa nai". 
2ª 

  
1 

 

XHB1.11.1 
Describe formas de organización socio-económica e política, novas 

ata entón, como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 
2ª 

  
4 

 

XHB3.12.1 
Diferenzaa entre as fontes prehistóricas (restos materias e ágrafos) e 

as fontes históricas (textos). 
2ª 

  
1 

 

XHB3.13.1 Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia. 2ª   1  

XHB3.13.2 
Describe as principais características das etapas históricas en que se 

divide Exipto. 
2ª 

  
2 

 

XHB3.14.1 Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén. 2ª   1  

XHB3.15.1 
Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e 

da mesopotámica. 
2ª 

  
1 
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XHB3.16.1 
Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis 

gregas a partir de fontes históricas de diferentes tipos. 
3ª  

X
u

ñ
o

  
  
  

  
  
  

 M
ai

o
  
  

  
  
  

  
 A

b
ri

l 
  

  
  

  
  

  
M

ar
zo

 

 
2 

 

XHB3.16.2 
Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as 

democracias actuais. 
3ª 

  
1 

 

XHB3.17.1 Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 3ª   1  

XHB3.18.1 Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 3ª   1  

XHB3.18.2 
Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de 

Alexandre Magno. 
3ª 

  
1 

 

XHB3.19.1 
Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no 

tempo. 
3ª 

  
1 

 

XHB3.19.2 
Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por 

que se considera que a cultura europea parte da Grecia clásica. 
3ª 

  
1 

 

XHB3.20.1 Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 3ª   4  

XHB3.20.2 
Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida 

republicanas e as do imperio medio de Roma antiga. 
3ª 

  
6 

 

XHB3.21.1 
Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e 

romana. 
3ª 

  
4 

 

XHB3.22.1 
Fai un mapa da Península Ibérica no que se reflicten os cambios 

administrativos na época romana. 
3ª 

  
4 

 

XHB3.22.2 Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 3ª   4  

XHB3.22.3 
Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais 

e xeográficos. 
3ª 

  
4 
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4. XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

4.1. CONTRIBUCIÓN DA XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO AO 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

C. Clave Xeografía e Historia de 2º de ESO 

CCL 

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

 Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

 Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

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

de Mesopotamia e de Exipto. 

 Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 

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

 Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

 Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 

CMCCT 

 Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta. 

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

 Clasifica e distingue distintas proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de 

Peters. 

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súa 

principais características. 

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

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

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

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

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

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

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

nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

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

 Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

 Distingue etapas dentro da historia antiga. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

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

de Mesopotamia e de Exipto. 

 Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia. 

 Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se considera que a cultura 



46 

 

europea parte da Grecia clásica. 

CD 

 Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta. 

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

 Clasifica e distingue distintas proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de 

Peters. 

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súa 

principais características. 

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

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

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

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

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

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

CAA 

 Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta. 

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

 Clasifica e distingue distintas proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de 

Peters. 

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súa 

principais características. 

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

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

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

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

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

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

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

 Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

 Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

 Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 

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

de Mesopotamia e de Exipto. 

 Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materias e ágrafos) e as fontes históricas (textos). 

 Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia. 

 Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

 Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes 

históricas de diferentes tipos. 

 Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 
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 Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

 Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 

 Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 

 Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 

 Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio medio de 

Roma antiga. 

 Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 

 Fai un mapa da Península Ibérica no que se reflicten os cambios administrativos na época 

romana. 

 Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 

CSC 

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

 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

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

 Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre. 

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

nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

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

 Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

 Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

 Distingue etapas dentro da historia antiga. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

 Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

 Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 

 Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai". 

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

 Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia. 

 Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 

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

 Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

 Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes 

históricas de diferentes tipos. 

 Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

 Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

 Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 

 Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 

 Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 

 Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se considera que a cultura 

europea parte da Grecia clásica. 

 Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 

 Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio medio de 

Roma antiga. 

 Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 

 Fai un mapa da Península Ibérica no que se reflicten os cambios administrativos na época 

romana. 

 Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.Entende o que significou a 

romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

 

4.2. OBXECTIVOS 2 º ESO 

4.2.1. Concreción dos obxectivos para 2º ESO 

1. Coñecer o vocabulario específico das Ciencias Sociais  

2. Coñecer os aspectos físicos do mundo no que viven.  
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3. Descubrir a relación existente entre os distintos elementos que configuran o medio natural.  

4. Valorar as repercusións que as actividades humanas teñen sobre o medio.  

5. Descubrir a relación existente entre o medio físico no que vivimos e a calidade de vida e 

contribuíu á súa defensa, conservación e mellora.  

6. Identificar os distintos medios naturais da terra, especialmente os de Galicia, España e 

Europa.  

7. Elaborar e interpretar climogramas. Interpretar mapas climáticos: frontes, borrasca, 

anticiclón...  

8. Obter información de diferentes fontes, tratala e comunicala os demais de forma organizada.  

9. Comprender e valorar as achegas das primeiras sociedades cazadoras e productoras.  

10. Localizar no tempo e no espacio as civilizacións máis relevantes da antigüidade, en especial 

na Península Ibérica e en Galicia.  

11. Identificar as distintas achegas das civilizacións e sociedades históricas ó noso patrimonio 

histórico, cultural e artístico.  

12. Valorar e respectar o patrimonio histórico, lingüístico, cultural e artístico asumindo a 

responsabilidade que supón a súa conservación e mellora. 

13. Diferenciar as distintas sociedades e os elementos que as caracterizan. 
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4.2.2. Concreción dos obxectivos por unidades didácticas (programación de aula) 

4.3. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO 

2020-2021 POR MOR DO COVID19. 

 Tal e como se recolle na memoria do departamento do curso pasado, e de acordo coa 

adaptación da programación didáctica aprobada e publicada seguindo as instrucións do 27 de abril, 

en 1º da ESO traballáronse todos estándares mínimos de aprendizaxe que de seguido se relacionan: 

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar 

e nas zonas bioclimáticas do planeta. 

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as 

súas principais características. 

XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial. 

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares 

e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. 

XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. 

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como os 

imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes 

históricas (textos). 

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de 

fontes históricas de diferentes tipos. 

XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 

XHB3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 

XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 

XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do 

imperio na Roma antiga. 

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 

XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 
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4.4. PLANO DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON 

ADQUIRIDAS NO CURSO 2019-2020. 

 Aínda así, e dada a situación excepcional vivida o curso pasado, a profesora encargada da 

materia: 

- Realizará unha avaliación inicial ao principio de cada unidade didáctica para detectar as 

carencias e necesidades do alumnado relacionadas coa non adquisición ou adquisición 

insuficiente das aprendizaxes mínimas do curso anterior. 

- No caso de detectarse esas carencias, incorporará dende un enfoque competencial e a través 

dunha metodoloxía activa e participativa aquelas aprendizaxes necesarias para afrontar o 

estudo da época medieval en Historia e dos aspectos físicos e humanos da Xeografía que 

son obxecto de estudo neste curso. 

4.5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CONTIDOS 

 

LIBRO DE TEXTO 

VICENS VIVES 

ISBN 9788468239118 

DECRETO 86/2015 

M
ín

im
o

s Temas 

Vicens 

Vives 

Temporalización 

M
e
s 

S
es

ió
n

s 

(1
0

3
) 

 
Temas do libro de texto Bloque 

B1 
BLOQUE 1: O MEDIO FÍSICO   

 

  

 

 B1.1 Localización. Latitude e lonxitude. X   

20 

 

B1.2 Características xerais do medio físico de 

España e de Galicia. 
X    

B1.3 Medio físico de España: relevo e 

hidrografía. 
X    

B1.4 Medio físico de Galicia: relevo e 

hidrografía. 
X    

B1.5 
Clima: elementos e factores. 

Diversidade climática da Península 

Ibérica e de Galicia. 

X    

B1.6 
Diversidade de paisaxes. Zonas 

bioclimáticas da Península Ibérica e 

de Galicia. 

X    

B1.7 Medio natural e problemas ambientais 

en España. 
X    

  Bloque 

B2 
BLOQUE 2: O ESPAZO 

HUMANO 
     

 

9. Os habitantes do 

planeta. 

10. A poboación española. 

11. As sociedades 

humanas e os fenómenos 

B2..1 
Poboación mundial: modelos 

demográficos e movementos 

migratorios. 

X 9 Mar 

12 

 

B2.2 Poboación europea: distribución e 

evolución. 
 10 Mar  

B2.3 
Poboación española: evolución, 

distribución e dinámica. Movementos 

migratorios. 

X 10 
Mar 

Abr 

 

B2.4 
Poboación de Galicia: evolución, 

distribución e dinámica. Movementos 

migratorios. 

X 10 Abr 
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migratorios. 

12 . As cidades e os 

procesos de urbanización. 

13. Natureza e 

sociedade:harmonía, 

crises e impactos. 

B2.5 Proceso de urbanización no planeta.  12 Mai 

9 

 

B2.6 A cidade e o proceso de urbanización 

europeo. 
 12 Mai  

B2.7 A cidade e o proceso de urbanización en 

España e en Galicia. 
X 12 Mai  

B2.8 
Diversidade de medios naturais en 

España e en Galicia. X 13 
Mai 

Xuñ 

20 

 

B2.9 Paisaxes no territorio español e galego. X 13 Xuñ  

B2.10 
Principais retos e problemas ambientais 

en España. X 13 Xuñ 
 

  Bloque 

B3 
Bloque 3. A HISTORIA      

 

1. A fragmentación do 

mundo antigo. 

2. Al-Andalus. 

3. A Europa feudal. 

4. A orixe dos primeiros 

pobos peninsulares (VIII-

XIII). 

5. A cultura e a arte do 

románico. 

6. As cidades da Europa 

medieval. 

7. Os grandes reinos 

peninsulares (XIII-XV). 

8. A cultura e a arte do 

gótico. 

B3.1 Relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a través da historia. 
 Todas  

T
o

d
o

 o
 c

u
rs

o
 

 

B3.2 Fontes históricas.  Todas   

B3.3 Cambio e continuidade.  Todas   

B3.4 Tempo histórico.  Todas   

B3.5 Vocabulario histórico e artístico. X Todas   

B3.6 Idade Media: concepto e as subetapas 

(alta, plena e baixa Idade Media). 
X 1 

Set 

Ou 

9 

 

B3.7 

Caída do Imperio Romano en 

Occidente: división política e 

invasións xermánicas. Imperio 

Bizantino e reinos xermánicos. 

X 1 Out  

B3.8 Feudalismo. X 3 
Out 

Nov 
11  

B3.9 
Islam. Península Ibérica: invasión 

musulmá. Evolución de Al-Andalus e 

dos reinos cristiáns. 

X 2 
Nov 

Dec 
5  

B3.10 Reconquista e repoboación. X 4 
Dec 

Xan 
5  

B3.11 

Expansión comercial europea e 

recuperación das cidades. Crise da 

baixa Idade Media: a ‘Peste Negra’ e 

as súas consecuencias. 

X 4 Dec 3  

B3.12 Arte románica, gótica e islámica. X 5-6-2 

Dec 

Xan 

Feb 

5  

 

1ª avaliación unidades 1-5 

Libro de texto 

Vicens Vives 2ª avaliación unidades 6-10 

3ª avaliación unidades 11-13 

 

 

1ª avaliación: unidades 1-5 (libro de texto) 

2ª avaliación: unidades 6-10 (libro de texto) 

3ª avaliación: unidades 11-13 (libro de texto) 
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4.6. RELACIÓN ENTRE OS DISTINTOS ASPECTOS DO CURRÍCULO 
O

b
x
 

Contidos 
Criterios  
de avaliación 

Estándares  
de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

 Bloque 1. O medio físico  

b 

e 

f 

g 

B1.1. Localización. Latitude e 

lonxitude. 
 

B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun 

mapa ou nunha imaxe de satélite, utilizando datos 

de coordenadas xeográficas. 

XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de 

España e de Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

CAA 
CMCCT 
CD 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.2. Características xerais do 

medio físico de España e de 

Galicia. 

B1.2. Ter unha visión global do medio físico de 

España e de Galicia, e das súas características 

xerais. 

XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico 

español e galego. 

CAA 
CMCCT 
CD 
CCL 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.3. Medio físico de España: 

relevo e hidrografía. 
B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os 

elementos principais do relevo peninsular, así como 

os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo 

español. 

CAA 
CMCCT 
CD 

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico 

de España. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.4. Medio físico de Galicia: 

relevo e hidrografía. 
B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os 

elementos principais do relevo, así como os 

grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo 

galego. 

CAA 
CMCCT 
CD 

XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico 

de Galicia. 

CAA 
CMCCT 
CD 
CCL 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.5. Clima: elementos e factores. 

Diversidade climática da 

Península Ibérica e de Galicia. 

B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos 

bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico 

español e galego. 

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos de España. 

CAA 
CMCCT 
CD 
CCL 

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas 

utilizando gráficos e imaxes. 

CAA 
CMCCT 
CD 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. CAA 
CMCCT 
CD 

b 

e 

f 

g 

m 

B1.6. Diversidade de paisaxes. 

Zonas bioclimáticas da 

Península Ibérica e de Galicia. 

B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de 

España e de Galicia. 
XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de 

Galicia. 

CAA 
CMCCT 
CD 
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b 

e 

f 

g 

h 

m 

ñ 

B1.7. Medio natural e problemas 

ambientais en España. 
B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser 

humano sobre o ambiente español e galego, e as 

súas consecuencias. 

XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a 

problemas ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza 

páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

CAA 
CMCCT 
CD 
CCL 

 Bloque 2. O espazo humano  
b 

c 

e 

f 

g 

B2.1. Poboación mundial: 

modelos demográficos e 

movementos migratorios. 

B2.1. Comentar a información en mapas do mundo 

sobre a densidade de poboación e as migracións. 
XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 

densamente poboadas. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de 

orixe e nos de acollemento. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.2. Poboación europea: 

distribución e evolución. 
 

B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa 

distribución, evolución e dinámica, e ás súas 

migracións e políticas de poboación. 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 
 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa 

distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.3. Poboación española: 

evolución, distribución e 

dinámica. Movementos 

migratorios. 

B2.3. Analizar as características da poboación 

española, a súa distribución, dinámica e evolución, 

e os movementos migratorios. 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas 

comunidades autónomas. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios 

nas últimas tres décadas en España. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.4. Poboación de Galicia: 

evolución, distribución e 

dinámica. Movementos 

migratorios. 

B2.4. Analiza as características da poboación de 

Galicia, a súa distribución, dinámica e evolución, e 

os movementos migratorios 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os 

destinos principais.  

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.5. Proceso de urbanización no 

planeta. 
B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas 

urbanas, e identificar e comentar o papel das 

cidades mundiais como dinamizadoras da 

economía das súas rexións. 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento 

da poboación urbana no mundo. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, 

di a que país pertencen e explica a súa posición económica. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 

B2.6. A cidade e o proceso de B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en CAA 
CMCCT 
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e 
f 
g 
h 

urbanización europeo. proles e os seus contras en Europa. Europa. CSC 
CD 
CCL 

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 
ñ 

B2.7. A cidade e o proceso de 

urbanización en España e en 

Galicia. 

B2.7. Recoñecer as características das cidades 

españolas e galegas, e as formas de ocupación do 

espazo urbano. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das 

cidades de España e de Galicia, axudándose de internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 
m 
ñ 

B2.8. Diversidade de medios 

naturais en España e en Galicia. 
B2.8. Coñecer os principais espazos naturais 

protexidos a nivel peninsular e insular. 
XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a 

situación actual dalgúns deles. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de 

sectores) en soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan 

información económica e demográfica de países ou áreas 

xeográficas a partir dos datos elixidos. 

CAA 
CMCCT 
CCL 
CD 

b 
c 
e 
f 
g 
h 
m 
ñ 

B2.9. Paisaxes no territorio 

español e galego. 
B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas 

españolas e galegas, e identificalas por 

comunidades autónomas. 

XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a 

través de imaxes. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 
m 
ñ 

B2.10. Principais retos e 

problemas ambientais en 

España. 

B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos 

ambientais que afronta España, a súa orixe e as 

posibles vías para afrontar estes problemas. 

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa 

actividade económica. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

 Bloque 3. A historia  
f 
l 
ñ 

B3.1. Relación entre o pasado, o 

presente e o futuro a través da 

historia. 

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

enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que 

son herdanza do pasado. 

CSC 
CCEC 

g 
l 
ñ 

B3.2. Fontes históricas. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC 
CAA 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, 

xa sexan estas restos materiais ou textuais. 

CSC 
CAA 

l B3.3. Cambio e continuidade. B3.3. Explicar as características de cada tempo XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros CSC 
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ñ histórico e certos acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da historia, 

diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e 

a súa interpretación. 

feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

CMCCT 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos. 

CSC 
CMCCT 

f 
l 
ñ 

B3.4. Tempo histórico. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 

(diacronía e sincronía). 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 

enclaves xeográficos. 

CSC 
CMCCT 

l 
h 
ñ 

B3.5. Vocabulario histórico e 

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

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 

para cada época. 

CSC 
CCL 

g 
l 

B3.6. Idade Media: concepto e as 

subetapas (alta, plena e baixa 

Idade Media). 

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e 

recoñecer a dificultade da falta de fontes históricas 

neste período. 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se 

pode escribir sobre o pasado. 

CSC 
CAA 

a 
c 
d 
g 
l 

B3.7. Caída do Imperio Romano 

en Occidente: división política e 

invasións xermánicas. Imperio 

Bizantino e reinos xermánicos. 

B3.7. Describir a nova situación económica, social e 

política dos reinos xermánicos. 
XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do 

Imperio Romano coas dos reinos xermánicos 

CSC 
CAA 

a 
c 
d 
g 
l 

B3.8. Feudalismo. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas 

consecuencias. 
XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores 

e campesiños. 

CSC 

a 
c 
d 
f 
h 
l 
n 

B3.9. Islam. Península Ibérica: 

invasión musulmá. Evolución 

de Al-Andalus e dos reinos 

cristiáns. 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e 

musulmáns, nos seus aspectos socioeconómicos, 

políticos e culturais. 

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. CSC 
CCEC 

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. CSC 
CCEC 
CMCCT 
CCL 

g 
h 
l 
n 
ñ 

B3.10. Reconquista e 

repoboación. 
B3.10. Entender o proceso das conquistas e a 

repoboación dos reinos cristiáns na Península 

Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista 

e repoboación cristiás na Península Ibérica. 

CSC 
CAA 

XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. CSC 
CCEC 
CCL 

l B3.11. Expansión comercial 

europea e recuperación das 

cidades. Crise da baixa Idade 

Media: a ‘Peste Negra’ e as 

súas consecuencias. 

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas 

consecuencias económicas e sociais. 
XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e 

económica nas sociedades medievais europeas. 

CSC 

l 
h 
n 
ñ 

B3.12. Arte románica, gótica e 

islámica.  
B3.12. Comprender as características e as funcións da 

arte na Idade Media. 
XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e 

islámica. 

CSC 
CCEC 
CCL 
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4.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO 

MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

XEOGRAFÍA E HISTORIA  2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

G
ra

o
 m

ín
im

o
 

d
e 

co
n

se
cu

ci
ó

n
 %

 

Temporalización 
Instrumentos 

de avaliación 

A
v

a
li

a
ci

ó
n

 

M
es

 

S
es

ió
n

s 
 (

9
8

) 

1
 P

ro
b

a 
es

cr
it

a 
 

2
 P

ro
d
u

to
s 

 

3
 T

ra
b
al

lo
 d

ia
ri

o
 

4
 C

ad
er

n
o

 c
la

se
 

Bloque 1. O MEDIO FÍSICO      

XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de 

Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 
35 3ª Feb 1 1,2,3,4 

XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e 

galego. 
35 3ª Feb 1 1,2,3,4 

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 35 3ª Feb 1 1,2,3,4 
XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de 

España. 
35 3ª Feb 1 1,2,3,4 

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 35 3ª Feb 1 1,2,3,4 
XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de 

Galicia. 
35 3ª Feb 1 1,2,3,4 

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos 

de España. 
35 3ª Feb 1 1,2,3,4 

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando 

gráficos e imaxes. 
35 3ª Feb 1 1,2,3,4 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 35 3ª Feb 1 1,2,3,4 
XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 35 3ª Mar 1 1,2,3,4 
XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a 

problemas ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e 

recursos da web directamente relacionados con eles. 
35 3ª Mar 1 1,2,3,4 

Bloque 2. O ESPAZO HUMANO     1,2,3,4 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 

densamente poboadas. 
35 3ª Mar 2 1,2,3,4 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos 

de acollemento. 
35 3ª Mar 2 1,2,3,4 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 35 3ª Mar 2 1,2,3,4 
XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa 

distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 
35 3ª Mar 2 1,2,3,4 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas 

comunidades autónomas. 
35 3ª Mar 2 1,2,3,4 

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas 

últimas tres décadas en España. 
35 3ª Abr 2 1,2,3,4 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os 

destinos principais.  
35 3ª Abr 2 1,2,3,4 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da 

poboación urbana no mundo. 
35 3ª Abr 2 1,2,3,4 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que 

país pertencen e explica a súa posición económica. 
35 3ª Abr 3 1,2,3,4 

XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 35 3ª Maio 2 1,2,3,4 
XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 35 3ª Maio 2 1,2,3,4 
XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de 

España e de Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación 

escrita. 
35 3ª Maio 3 1,2,3,4 
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XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación 

actual dalgúns deles. 
35 3ª Maio 2 1,2,3,4 

XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en 

soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e 

demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos. 
35 3ª Maio 3 1,2,3,4 

XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de 

imaxes. 
35 3ª Xuñ 3 1,2,3,4 

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa 

actividade económica. 
35 3ª Xuñ 3 1,2,3,4 

Bloque 3. A HISTORIA     1,2,3,4 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 
35 1ª Set 3 1,2,3,4 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 35 1ª Set 3 1,2,3,4 
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa 

sexan estas restos materiais ou textuais. 
35 1ª Out 2 1,2,3,4 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 
35 1ª Out 2 1,2,3,4 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 35 1ª Out 2 1,2,3,4 
XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 
35 1ª Out 3 1,2,3,4 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 

época. 
35 1ª Out 2 1,2,3,4 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode 

escribir sobre o pasado. 
35 1ª Out 1 1,2,3,4 

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio 

Romano coas dos reinos xermánicos 
35 1ª Out 2 1,2,3,4 

XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 

campesiños. 
35 1ª Nov 4 1,2,3,4 

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 35 1ª Nov 4 1,2,3,4 
XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 35 2ª Nov 4 1,2,3,4 
XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e 

repoboación cristiás na Península Ibérica. 
35 2ª Dec 4 1,2,3,4 

XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 35 2ª Dec 4 1,2,3,4 
XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 

sociedades medievais europeas. 
35 2ª Xan 8 1,2,3,4 

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 35 2ª San 4 1,2,3,4 

 

4.8. INDICADORES DE LOGRO: SEGUIMENTO, POR ESTÁNDARES, 

ENTRE A PROGRAMACIÓN TEMPORAL PREVISTA E A REAL 

XEOGRAFÍA E HISTORIA  2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporaliz 

prevista 

Temporaliz 

real 

A
v

a
li

a
ci

ó
n

 

M
es

 

S
es

ió
n

s 
 (

9
8

) 

A
v

a
li

a
ci

ó
n

 

M
es

 

S
es

ió
n

s 
 (

9
8

) 

Bloque 1. O MEDIO FÍSICO    
 

 
 

XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de 

Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 
3ª Feb 1 

 
 

 

XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e 

galego. 
3ª Feb 1 
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XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 3ª Feb 1    
XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de 

España. 
3ª Feb 1 

 
 

 

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 3ª Feb 1    
XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de 

Galicia. 
3ª Feb 1 

 
 

 

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos de España. 
3ª Feb 1 

 
 

 

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando 

gráficos e imaxes. 
3ª Feb 1 

 
 

 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 3ª Feb 1    
XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 3ª Mar 1    
XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a 

problemas ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e 

recursos da web directamente relacionados con eles. 
3ª Mar 1 

 
 

 

Bloque 2. O ESPAZO HUMANO    
 

 
 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 

densamente poboadas. 
3ª Mar 2 

 
 

 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos 

de acollemento. 
3ª Mar 2 

 
 

 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 3ª Mar 2    
XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa 

distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 
3ª Mar 2 

 
 

 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas 

comunidades autónomas. 
3ª Mar 2 

 
 

 

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas 

últimas tres décadas en España. 
3ª Abr 2 

 
 

 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os 

destinos principais.  
3ª Abr 2 

 
 

 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da 

poboación urbana no mundo. 
3ª Abr 2 

 
 

 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que 

país pertencen e explica a súa posición económica. 
3ª Abr 3 

 
 

 

XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 3ª Maio 2    
XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 3ª Maio 2    
XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de 

España e de Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación 

escrita. 
3ª Maio 3 

 
 

 

XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación 

actual dalgúns deles. 
3ª Maio 2 

 
 

 

XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en 

soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e 

demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos. 
3ª Maio 3 

 
 

 

XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de 

imaxes. 
3ª Xuñ 3 

 
 

 

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa 

actividade económica. 
3ª Xuñ 3 

 
 

 

Bloque 3. A HISTORIA    
 

 
 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 
1ª Set 3 

 
 

 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 1ª Set 3    
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa 

sexan estas restos materiais ou textuais. 
1ª Out 2 

 
 

 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

1ª Out 2 
 

 
 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 1ª Out 2    
XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 
1ª Out 3 

 
 

 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 

época. 
1ª Out 2 

 
 

 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode 1ª Out 1    
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escribir sobre o pasado. 

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio 

Romano coas dos reinos xermánicos 
1ª Out 2 

 
 

 

XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 

campesiños. 
1ª Nov 4 

 
 

 

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 1ª Nov 4    
XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 2ª Nov 4    
XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e 

repoboación cristiás na Península Ibérica. 
2ª Dec 4 

 
 

 

XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 2ª Dec 4    
XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 

sociedades medievais europeas. 
2ª Xan 8 

 
 

 

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 2ª San 4    
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5. ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL PMAR 1 (2º ESO) 

5.1. Obxectivos 

 

BLOQUE LINGÜÍSTICO: COMUNICACIÓN, LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁ 

a) Ler e comprender o sentido global dun texto para extraer información relevante e distinguir 

tipoloxías a partir da intención comunicativa. 

b) Producir textos orais ou escritos desenvolvendo a imaxinación, achegando a opinión propia, 

dando interpretacións persoais e plasmando experiencias persoais e sentimentos. 

c) Escoitar activamente. 

d) Comprender a necesidade de comunicación e coñecer todos os elementos que interveñen na 

comunicación verbal e non verbal, a intención comunicativa e os tipos de textos que de aí 

derivan. 

e) Recoñecer a intención comunicativa da narración, do diálogo, da descrición, da exposición e da 

argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, xornalístico e 

literario, os seus elementos, as súas partes, os seus trazos lingüísticos, e aprender a preparar 

textos. 

f) Observar e recoñecer as categorías gramaticais: o substantivo, o adxectivo, o determinante, o 

pronome, o    verbo, o adverbio, as preposicións, as conxuncións, as interxeccións e algunhas 

locucións, e diferenciar os seus usos e valores en textos dados. 

g) Coñecer as distintas clases de sintagmas e os seus constituíntes, para crear oracións e recoñecer 

nestas o suxeito, o predicado, os casos de impersonalidade e os valores semánticos que as dotan 

de coherencia. 

h) Recoñecer a existencia de dous predicados nunha oración composta coordinada, xustaposta e 

subordinada, e identificar a existencia ou non de nexos que os unen. 

i) Coñecer o concepto de texto como unidade lingüística, valorar a importancia que adquire o 

contexto e a intención comunicativa para captar o seu sentido, e comprender a necesidade da 

súa coherencia, cohesión e adecuación. 

j) Utilizar o dicionario. 

k) Descubrir a orixe das palabras, a creación de palabras novas, a súa formación e as relacións de 

significado que manteñen con outras palabras. 

l) Coñecer as diferentes linguas que se falan na Península ibérica, valorar a riqueza e a pluralidade 

lingüística como patrimonio cultural, así como as diferentes variedades que presenta o uso 

dunha lingua. Coñecer a diferenza entre linguas minoritarias e linguas minorizadas. 

m) Valorar a correcta ortografía na produción escrita a partir do coñecemento das regras básicas e a 

súa posterior aplicación. 

 

BLOQUE LITERARIO: LITERATURAS GALEGA E CASTELÁ 

a) Valorar a expresión literaria fronte á común, o coñecemento do contexto para interpretar un 

texto literario e o patri- monio cultural que a literatura achega. 

b) Coñecer os xéneros literarios (narrativo, lírico e dramático) e identificar os seus trazos 

diferenciadores en textos dados para interpretalos correctamente. 

c) Desenvolver a capacidade creativa literaria favorecendo o desenvolvemento da imaxinación, da 
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autonomía e da inicia- tiva persoal. 

d) Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e do coñecemento do mundo, e 

consolidar hábitos lecto- res. 

 
BLOQUE DAS CIENCIAS SOCIAIS: XEOGRAFÍA, HISTORIA 

Xeografía: 

a) Explicar as características da poboación europea. 

b) Comparar a poboación de diferentes países europeos segundo a súa distribución, evolución e 

dinámica. 

c) Diferenciar os distintos sectores económicos europeos. 

d) Comparar paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica e clasificalas a 

partir de imaxes. 

e) Distinguir no mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, 

capitais, provincias e illas. f ) Explicar a pirámide de poboación española e das diferentes 

comunidades autónomas, con especial atención á poboación galega. 

g) Analizar en distintos medios os movementos migratorios das últimas décadas en España e en 

Galicia. 

h) Interpretar textos que expliquen as características das cidades españolas utilizando Internet e 

outros medios. 

i) Distinguir os diferentes tipos de cidades europeas. 

j) Resumir as diferenzas entre o urbano e o rural en Europa. 

k) Situar os espazos naturais españois nun mapa e explicar a situación dalgúns. 

 
Historia: 

a) Comparar as formas de vida do Imperio romano coas dos reinos xermánicos. 

b) Utilizar as fontes históricas e entender os límites do coñecemento histórico. 

c) Caracterizar a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 

d) Comprender as orixes do islam e o seu alcance posterior. 

e) Explicar a importancia de Al-Ándalus na Idade Media. 

f) ) Interpretar mapas que describan os procesos de Reconquista e repoboación cristiáns na 

Península ibérica. 

g) Recoñecer as características básicas da arte prerrománica. 

h) Comprender o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 

i) Explicar a importancia do Reino de Galicia e do Camiño de Santiago. 

j) Describir a importancia da arte románica, gótica, islámica e mudéxar. 
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5.2. Competencias clave 

 
Comunicación lingüística: 

• Desenvolver habilidades lingüísticas para comprender un texto e para expresarse oralmente e por 

escrito. 

• Escoitar e participar activamente tendo en conta as convencións sociais implícitas nos procesos 

de comunicación. 

• Desenvolver habilidades para enriquecer e ampliar o vocabulario. 

• Desenvolver habilidades para expresar e compartir ideas propias e recoñecer as doutros. 

• Recoñecer os trazos que diferencian ás distintas tipoloxías textuais para mellorar a 

comunicación. 

• Desenvolver habilidades para aplicar os coñecementos gramaticais na comunicación diaria. 

• Ampliar o vocabulario utilizando o dicionario. 

• Recoñecer e valorar a pluralidade lingüística e a variedade das linguas en distintas situacións e 

en diferentes ámbitos. 

• Recoñecer a importancia da correcta ortografía nos escritos de calquera ámbito, especialmente o 

académico. 

• Interpretar e usar con propiedade a linguaxe específica das Ciencias Sociais. 

• Expresar, resumir e comprender textos históricos e descritivos da realidade socioeconómica que 

nos rodea. 

• Expoñer e debater ideas propias ou procedentes de diversas fontes históricas ou actuais. 

• Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imaxes de carácter xeográfico e 

histórico. 

• Describir e fundamentar a realidade cotiá doutros lugares e outros tempos. 

• Usar habilidades lingüísticas para a comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos e 

dramáticos, e fomentar así o gusto pola lectura. 

• Aplicar os coñecementos literarios adquiridos para crear textos literarios persoais. 

• Ler obras enteiras e recoñecer nelas a importancia do contexto en que se escribiron. 

 
Competencia dixital: 

• Buscar, obter, seleccionar e procesar información en distintos soportes das TIC. 

• Manexar dicionarios para ampliar o coñecemento de palabras e descubrir a súa orixe. 

• Comunicar información en distintos soportes das TIC. 

• Utilizar e descodificar linguaxes específicas: textual, numérico, icónico, visual e gráfico. 

• Buscar, seleccionar, procesar e presentar información a partir de fontes diversas e en formas 

variadas en relación cos fenómenos sociais, históricos e xeográficos. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
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• Utilizar estruturas lóxicas indutivas ou dedutivas para crear textos coherentes. 

• Manexar a escritura de símbolos científicos e números. 

• Utilizar correctamente a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos sociais. 

• Usar con propiedade as ferramentas matemáticas básicas para as Ciencias Sociais: táboas de 

datos, pirámides de poboa- ción, gráficas de datos socioeconómicos etc. 

• Desenvolver a capacidade de observación crítica e proveitosa do ámbito social e físico, obtendo 

información útil para iso. 

• Asumir o método científico propio das Ciencias Sociais para aproximarse á realidade que nos 

rodea. 

• Ser capaz de explicar ou xustificar fenómenos cotiáns relacionados coa Historia e a Xeografía. 

• Recoñecer a importancia das Ciencias Sociais e da súa repercusión na nosa calidade de vida. 

 
Aprender a aprender: 

• Ler analiticamente para extraer ideas básicas para a comprensión dun texto. 

• Utilizar coñecementos previos para contextualizar un texto. 

• Recoller información obtida para interpretar correctamente o texto. 

• Traballar de xeito autónomo para controlar e autoavaliar as súas propias capacidades. 

• Traballar cooperativamente e de xeito produtivo e responsable para conseguir un obxectivo. 

• Identificar e manexar diversidade de respostas posibles ante unha mesma situación. 

• Deducir informacións máis alá das contidas nun texto. 

• Utilizar os coñecementos adquiridos para a creación de textos persoais. 

• Utilizar os coñecementos lingüísticos para mellorar a comunicación oral e escrita. 

• Aplicar as regras ortográficas en todos os escritos. 

• Utilizar os coñecementos pragmáticos textuais para mellorar a comunicación oral e escrita. 

• Utilizar os coñecementos adquiridos sobre as variedades para saber usar a lingua en distintas 

situacións. 

• Analizar os fenómenos sociais, históricos e xeográficos, buscando a xustificación e tratando de 

identificalos no ámbito cotián. 

• Desenvolver as capacidades de síntese e de dedución aplicadas aos fenómenos sociais e 

xeográficos. 

• Potenciar as destrezas propias das Ciencias Sociais, tendo como referencia a metodoloxía propia 

das devanditas cien- cias. 

• Mellorar as destrezas relacionadas coa organización adecuada da información, mediante a 

realización de fichas, apun- tamentos, esquemas, resumos etc. 

• Representar e visualizar modelos que axuden a comprender as características da paisaxe 

xeográfica e da arte medieval. 

• Aplicar todos os coñecementos literarios aprendidos para comentar un texto e comprender as 

obras literarias lidas. 
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Competencias sociais e cívicas: 

• Saber comunicarse en distintos contextos, expresando as ideas propias, escoitando e respectando 

os demais. 

• Compartir con outros coñecementos previos sobre o tema central do texto proposto. 

• Descubrir o significado de signos non verbais que son habituais no ámbito social. 

• Desenvolver habilidades para expresar ideas propias nas súas relacións cos demais. 

• Participar de xeito activo en traballos cooperativos. 

• Fomentar capacidades para desenvolver a organización na vida privada e social. 

• Desenvolver habilidades para asumir as diferenzas entre as persoas e a aceptación destas. 

• Reflexionar sobre algunhas eivas do noso tempo: a escravitude, o machismo, a pobreza, os 

refuxiados, os dereitos dos nenos que non se cumpren, a infelicidade. 

• Respectar e valorar a diversidade lingüística. 

• Lograr a base de coñecementos necesaria para participar de forma consciente e crítica na 

sociedade tecnoloxicamente desenvolvida en que vivimos. 

• Tomar conciencia dos problemas ligados á preservación do medio ambiente e da necesidade de 

alcanzar un desenvol- vemento sostible a través da contribución da Xeografía e a Historia. 

• Desenvolver capacidades para distinguir a realidade da ficción. 

• Reflexionar sobre a situación de España como país de acollida a partir do traballo lingüístico cun 

texto. 

• Compartir coa comunidade escolar algúns eventos literarios como un certame ou a celebración 

do Día do Libro. 

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

• Converter ideas propias en algo creativo. 

• Desenvolver a imaxinación e a creatividade individual, e compartir as novas ideas co grupo. 

• Alcanzar iniciativas para tomar partido por unha ou outra opción. 

• Desenvolver o espírito crítico e o afán de coñecer. 

• Asumir tarefas dentro do traballo cooperativo. 

• Desenvolver capacidades para valorar o tempo e o esforzo na organización persoal. 

• Interpretar mensaxes emprendedoras nos textos traballados. 

• Desenvolver a imaxinación para inventar palabras, siglas, abreviaturas e símbolos nos seus 

escritos. 

• Ler en público, recitar, dramatizar un texto de autor ou de creación propia. 

• Defender posturas persoais en faladoiros e debates. 

• Aprender a empatizar para descubrir e entender os sentimentos dos demais. 

• Ser competitivo cun mesmo para mellorar a aprendizaxe. 

• Alcanzar propostas de solución ante situacións hipotéticas. 
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• Desenvolver a capacidade de propoñer análise e explicacións da realidade social do ámbito e 

deseñar proxectos de actuación, de acordo co interese xeral. 

• Ser capaz de levar a cabo proxectos ou traballos sinxelos relacionados coas Ciencias Sociais. 

• Potenciar o pensamento orixinal para afrontar situacións diversas, cuestionando os prexuízos 

sociais ou ideas precon- cibidas. 

 
Conciencia e expresións culturais: 

• Recoñecer o valor que ten a expresión na literatura. 

• Valorar o patrimonio literario galego e español. 

• Gozar lendo, creando, recitando, dramatizando. 

• Recoñecer o valor creativo que ten o teatro. 

• Apreciar a importancia que posúe a expresión teatral ante un público. 

• Converter ideas propias en debuxos creativos. 

• Desenvolver o sentido do humor. 

• Representar e visualizar modelos que axuden a comprender as características da arte medieval. 

• Valorar e preservar a expresión artística e o patrimonio cultural europeo, español e galego. 

• Recoñecer o valor transcendental que ten a poesía. 

• Apreciar a importancia que posúe a expresión de emocións e de sentimentos a través da poesía. 

• Valorar a importancia que posúe o desenvolvemento da imaxinación. 

• Manifestar sentimentos persoais a partir da creación poética. 

• Desenvolver o ritmo e a musicalidade. 

• Desenvolver habilidades plásticas para crear un decorado. 

• Gozar protagonizando un programa de televisión. 

• Alcanzar a satisfacción persoal a partir da creación propia, da súa difusión e do recoñecemento 

por parte dos outros. 

• Desenvolver hábitos de lectura. 
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5.3. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2020-2021 por mor 

do covid19. 

 Tal e como se recolle na memoria do departamento do curso pasado, e de acordo coa 

adaptación da programación didáctica aprobada e publicada seguindo as instrucións do 27 de abril, 

en 1º e 2º da ESO traballáronse todos estándares mínimos de aprendizaxe que de seguido se 

relacionan: 

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar 

e nas zonas bioclimáticas do planeta. 

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as 

súas principais características. 

XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial. 

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares 

e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. 

XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. 

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como os 

imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes 

históricas (textos). 

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de 

fontes históricas de diferentes tipos. 

XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 

XHB3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 

XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 

XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do 

imperio na Roma antiga. 

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 

XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 
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5.4. Plano de reforzo e recuperación das aprendizaxes non adquiridas no curso 

2019-2020. 

 Aínda así, e dada a situación excepcional vivida o curso pasado e as carencias e dificultades 

de aprendizaxe do alumnado deste grupo, o profesor do ámbito: 

- Realizará unha avaliación inicial ao principio de cada unidade didáctica para detectar as 

carencias e necesidades do alumnado relacionadas coa non adquisición ou adquisición 

insuficiente das aprendizaxes mínimas do curso anterior. 

- No caso de detectarse esas carencias, incorporará dende un enfoque competencial e a través 

dunha metodoloxía activa e participativa aquelas aprendizaxes necesarias para afrontar o 

estudo da época medieval en Historia e dos aspectos físicos e humanos da Xeografía que 

son obxecto de estudo neste curso. 

 

5.5. Contidos 

 
COMUNICACIÓN 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación ao eixe central da 

unidade, e expresión oral e escrita. 

2. A comunicación e os seus elementos. A linguaxe verbal. A intención comunicativa e os tipos de 

textos. 

3. A narración, o diálogo, a descrición, a exposición e a argumentación. Tipos de xéneros, estrutura 

do contido e escritura de textos de distinta tipoloxía. 

 
LINGUA GALEGA 

1. As unidades lingüísticas: substantivo, adxectivo, verbo, frase, cláusula. 

2. As principais funcións que se establecen no interior das cláusulas: suxeito, predicado, 

complemento directo, comple- mento indirecto, complemento circunstancial. 

3. Os procesos de formación de palabras. 

4. As relacións semánticas entre as palabras. 

5. O alfabeto. Correspondencia entre grafías e fonemas. A acentuación gráfica. Uso de grupos 

consonánticos. 

6. A situación lingüística na Península ibérica. 

7. Linguas minorizadas e linguas minoritarias. 

 
LITERATURA 

1. A literatura e o seu contexto. A linguaxe literaria. A historia literaria. Os xéneros literarios. 

2. O xénero narrativo. O punto de vista da narración. Os acontecementos narrables. Os personaxes. 

O tempo e o espazo na narración. A valoración dun texto narrativo. 

3. O xénero dramático. Os diálogos teatrais. A estrutura dunha obra dramática. Os personaxes. A 

representación teatral. 

4. O xénero lírico. A forma poética. A mensaxe poética. Os recursos lingüísticos e literarios na 

poesía. 
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5. A creación literaria: o microrrelato, o conto, o relato de misterio, os haikus e o rap. A 

dramatización. Os concursos literarios. O Día do Libro. 

6. A lectura persoal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; «Irmaus», de Celso 

Emilio Ferreiro; Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. 

 

XEOGRAFÍA 

1. Europa e a súa poboación: desequilibrios, dinámicas, movementos migratorios e modelos 

demográficos. 

2. As actividades económicas europeas e as súas políticas. Desigualdades e desequilibrios. 

3. As paisaxes humanizadas españolas. A acción humana sobre o territorio. 

4. Problemas ambientais españois, a contaminación e o desenvolvemento sostible. 

5. A organización territorial do Estado español. 

6. As institucións autonómicas de Galicia. 

7. A poboación española e galega, características xerais e migracións. 

8. As cidades europeas e españolas e a súa evolución. O proceso de urbanización. A cidade como ecosistema. 

 
HISTORIA 

1. A Idade Media. Concepto e subetapas: Alta, Plena e Baixa Idade Media. 

2. A «caída» do Imperio romano en Occidente: división política e invasións xermánicas. 

3. Os reinos xermánicos e o Imperio bizantino (Oriente). 

4. O feudalismo. 

5. O islam e o proceso de unificación dos pobos musulmáns. 

6. A Península ibérica: invasión musulmá (Al-Ándalus) e os reinos cristiáns. 

7. A Plena Idade Media en Europa (séculos XII e XIII). A evolución dos reinos cristiáns e 

musulmáns. Emirato e califato cordobés. Reinos de Castela e Aragón. Reconquista e 

repoboación. 

8. O Reino de Galicia e o Camiño de Santiago. 

9. A expansión comercial europea e a recuperación das cidades. 

10. A Baixa Idade Media en Europa (séculos XIV e XV). A crise e a peste negra e as súas 

consecuencias. Al-Ándalus: os reinos de taifas e os reinos de Castela e Aragón. 

11. A arte románica, gótica, islámica e mudéxar. 

 
LINGUA CASTELÁ 

1. As categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, verbo, adverbio, pronome, determinante, 

preposicións, conxun- cións, locucións. 

2. Os sintagmas e os seus constituíntes. A estrutura oracional: o suxeito, a impersonalidade e o 

predicado. 

3. A oración como unidade semántica. A creación coherente de oracións compostas. 
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4. O texto como unidade lingüística: a intención comunicativa, o contexto, o sentido, a 

coherencia, a cohesión e a ade- cuación. 

5. A orixe, a formación e o significado das palabras. O manexo do dicionario. 

6. As variedades xeográficas, situacións e sociais da lingua española. 

7. A correspondencia entre grafías e fonemas. A entoación. A escritura de siglas, acrónimos, 

abreviaturas e símbolos. O uso do til. A ortografía das letras. Os signos de puntuación. 

 
TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Os contidos distribuiranse en 6 unidades, seguindo a proposta do manual de referencia (Programa 

de Mellora. Ámbito lingüístico e social. Nivel 2. Ed. Xerais). Esta secuenciación pode variar en 

función das dificultades atopadas e das necesidades dos alumnos. Cada unidade recolle os contidos 

de Lingua castelá, Lingua galega e Xeografía e Historia. 

UD Título Secuenciación 

1 É posible viaxar no tempo? Entre o 124 de setembro e o 6 de novembro 

2 Aprende a organizarte Entre o 9 de novembro e o 18 de decembro 

3 Diferentes pero iguais Entre o 11 de xaneiro e o 12 de febreiro 

4 Unha sociedade en crise Entre o 15 de febreiro e o 26 de marzo 

5 Convivir na cidade Entre o 6 de abril e o 11 de maio 

6 Vivir ao aire libre Entre o 12 de maio e o 18 de xuño 

   

 

5.5. Criterios de avaliación 

 
COMUNICACIÓN 

a) Le e comprende un texto, relacionado co tema do eixe central da unidade, recoñece a 

intención comunicativa, algúns elementos propios da súa tipoloxía, a mensaxe axudándose 

da investigación e sintetiza as ideas principais. 

b) 1. Produce textos escritos para expresar os seus sentimentos, comunicar as súas experiencias 

persoais, expoñer ideas e defender unha opinión. 

 2. Produce textos orais para expoñer e compartir ideas ou defender unha opinión. 

c) Escoita activamente os outros, participa, respecta a quenda de palabra e opina con criterio. 

d) Recoñece a importancia da intención comunicativa para interpretar un texto e os elementos 

que constitúen un acto de comunicación. 

e) 1. Coñece o concepto de narración e recoñece en textos dados a intención comunicativa, os 

seus elementos e a súa estrutura, e aplica estes coñecementos para a creación de textos 

orais e escritos. 

2. Coñece o concepto de diálogo e recoñece en textos dados a intención comunicativa, os 

trazos do diálogo na creación de textos orais e escritos, e aprende a conversar e a escoitar. 

3. Coñece o concepto de descrición e recoñece en textos dados a intención comunicativa, 
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distingue a descrición obxec- tiva da subxectiva e aplica os seus coñecementos para a 

creación de textos descritivos. 

4. Coñece o concepto de exposición e recoñece en textos dados a intención comunicativa, os 

trazos lingüísticos propios da exposición, así como a súa estrutura, e aplica os seus 

coñecementos para a creación de textos expositivos. 

5. Coñece o concepto de argumentación e recoñece en textos dados a intención 

comunicativa, os trazos lingüísticos propios da argumentación, así como a súa estrutura, e 

aplica os seus coñecementos para a creación de textos argu- mentativos. 

 
LINGUA GALEGA 

a) 1. Distingue as categorías gramaticais en enunciados e en textos, recoñecendo os seus 

valores significativos, a concor- dancia entre substantivo e adxectivo e a morfoloxía 

verbal. 

2. Identifica a categoría gramatical substantivo e coñece o xénero e número. 

3. Distingue a categoría gramatical adxectivo, coñece os graos do adxectivo e usa 

adecuadamente as conxuncións com- parativas. 

4. Identifica a categoría gramatical verbo e coñece a morfoloxía verbal. 

b) 1. Distingue unha frase dunha cláusula. 

2. Identifica frases substantivas, adxectivas, adverbiais, nominais e preposicionais. 

3. Recoñece as funcións que se poden dar no interior dunha cláusula. 

c) 1. Distingue as funcións de suxeito e predicado dentro da cláusula e coñece as unidades que 

poden desempeñar a fun- ción de suxeito. Recoñece cando o suxeito aparece elidido. 

2. Coñece os tipos de cláusulas en función da natureza do predicado. 

d) Identifica os complementos directo, indirecto e circunstancial e coñece as unidades que 

realizan esas funcións. 

e) Manexa o dicionario con soltura para buscar o significado e a orixe das palabras, e 

interpreta correctamente toda a información gramatical que se dá sobre as palabras. 

f) ) 1. Coñece a formación das palabras e identifica os lexemas, os morfemas flexivos (que 

achegan información gramatical sobre a palabra, como xénero e número), os morfemas 

derivativos (prefixos e sufixos, que achegan novos significados á palabra base) e as 

desinencias verbais. 

  2. Coñece as principais relacións semánticas: distingue casos de sinonimia, polisemia e 

homonimia, de antonimia, termos complementarios e inversos, así como de hiperonimia, 

hiponimia e cohiponimia, en enunciados e en textos. 

g) 1. Coñece a diversidade lingüística da Península ibérica e as linguas do Estado español. 

2. Valora a pluralidade lingüística de España como enriquecemento cultural e patrimonial. 

3. Coñece os conceptos de linguas minoritarias e minorizadas e aplícaos ao caso galego. 

h) 1. Coñece as regras ortográficas básicas –acentuación gráfica, letras, uso das diferentes 

grafías, grupos consonánticos, signos de puntuación– para aplicalas en todos os seus 

escritos de ámbito académico e persoal. 
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2. Valora a correcta ortografía, revisa os seus escritos e preséntaos con pulcritude e esmero. 

 
LITERATURA 

a) Comprende o significado do que é literario fronte ao que non o é, recoñece os recursos 

expresivos e lingüísticos da expresión literaria e valora o patrimonio literario actual como 

pervivencia de valores humanos. 

b) 1. Recoñece a narración fronte a outras tipoloxías do ámbito literario a partir da lectura e 

comprensión de textos na- rrativos literarios de diferentes épocas e correntes estéticas. 

2. Recoñece os trazos do xénero dramático fronte a outras tipoloxías do ámbito literario a 

partir da lectura e compren- sión de textos narrativos literarios de diferentes épocas e 

correntes estéticas. 

3. Recoñece as características do xénero lírico fronte a outras tipoloxías do ámbito literario a 

partir da lectura e com- prensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas e 

correntes estéticas. 

c) 1. Crea textos literarios de diferente índole comunicativa, desenvolvendo a súa creatividade, 

recita un poema e drama- tiza unha obriña de teatro. 

2. Valora a creación literaria como manifestación da sensibilidade artística e dos sentimentos, e 

como desenvolvemento da imaxinación. 

d) 1. Le e comprende El monte de las ánimas, «Irmaus» e Cuatro corazones con freno y marcha 

atrás, e recoñece os trazos peculiares dos seus xéneros respectivos (narrativo, poético e 

dramático). 
Goza lendo e interésase por outras lecturas opcionais propostas. 

 

XEOGRAFÍA 

a) Analiza a poboación europea, a súa distribución, evolución, dinámica, migracións e políticas 

demográficas. 

b) Recoñece as actividades económicas que se realizan en España, nos tres sectores, e identifica 

as políticas económicas. 

c) Identifica as principais paisaxes humanizadas españolas, identificándoas por comunidades 

autónomas. 

d) Coñece e analiza os problemas e retos ambientais que afronta España, a súa orixe e as 

posibles vías para afrontar estes problemas. 

e) Coñece a organización territorial e administrativa española. 

e) Coñece o carácter de nacionalidade histórica de Galicia e recoñece as súas principais 

institucións autonómicas: Parla- mento de Galicia, Xunta de Galicia e Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia. 

f) ) Analiza as características da poboación española, a súa distribución, dinámica e evolución, 

así como os movementos migratorios. Coñece e analiza as características da poboación 

galega e a historia da emigración en Galicia. 

g) Recoñece as características das cidades españolas e as formas de ocupación do espazo 

urbano. 

h) Comprende o proceso de urbanización, os seus proles e as súas contras en Europa. 
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i) Coñece os principais espazos naturais protexidos españois, a nivel peninsular e insular. 

 
HISTORIA 

a) Coñece as principais características da civilización romana e as causas da decadencia de 

Roma. 

b) Describe a situación económica, social e política dos pobos xermánicos. 

c) Caracteriza a Alta Idade Media recoñecendo a dificultade das fontes históricas. 

d) Explica a organización feudal e as súas consecuencias. 

e) Analiza a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns nos seus aspectos socio-económicos, 

políticos e culturais. 

f) ) Entende o proceso da conquista e repoboación dos reinos cristiáns na Península ibérica e 

as súas relacións con Al-Án- dalus. 

g) Coñece a historia de Galicia durante a Idade Media e a orixe do Camiño de Santiago. 

g) Comprende o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

h) Comprende as funcións diversas da arte na Idade Media. 

 
LINGUA CASTELÁ 

a) Distingue categorías gramaticais en enunciados e en textos, recoñecendo os seus valores 

significativos, a concordancia entre substantivo e adxectivo, a deíxe de determinantes e 

pronomes, a morfoloxía verbal, as clases de adverbios, a dis- tinción entre preposicións e 

conxuncións, a expresividade das interxeccións e algunhas locucións de uso común. 

b) 1. Identifica a categoría gramatical do núcleo dun sintagma para recoñecer de que clase é. 

2. Recoñece os constituíntes dun sintagma nominal, adxectival e adverbial, e identifica en 

oracións o sintagma verbal. 

3. Identifica a formación dunha oración en sintagmas e nos seus constituíntes mínimos: 

suxeito e predicado, e intúe casos de impersonalidade; clasifica oracións pola actitude do 

emisor. 

4. Recoñece os valores semánticos nunha oración. 

c) 1. Identifica dous predicados nun enunciado para recoñecer oracións compostas e en textos 

dados. 

2. Distingue semanticamente diferentes clases de oracións compostas, recoñece os seus nexos 

e o uso de signos de puntuación na xustaposición. 

d) Recoñece a importancia do contexto e da intención comunicativa do emisor para captar o 

sentido dun texto, e analiza a coherencia, a cohesión e a adecuación en textos dados. 

e) Manexa o dicionario con soltura para buscar o significado e a orixe das palabras, e 

interpreta correctamente toda a información gramatical que se dá sobre as palabras. 

f) ) 1. Coñece a procedencia dalgunhas palabras, así como a súa formación en lexemas, 

morfemas derivativos e morfemas gramaticais que achegan información do xénero e do 

número, en siglas e en acrónimos. 
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2. Distingue casos de sinonimia e antonimia, de polisemia e homonimia, e de monosemia e 

polisemia en pares de palabras, en enunciados e en textos. 

g) 1. Interpreta os dereitos e deberes constitucionais sobre as linguas de España. 

2. Coñece en que lugares concretos se falan as diferentes linguas e dialectos españois, e 

recoñece en textos dados algu- nhas das súas peculiaridades fónicas, morfolóxicas e 

semánticas. 

3. Coñece algúns trazos da variedade xeográfica do español de América e dos usos da lingua 

en distintas situacións e ámbitos sociais. 

4. Valora a pluralidade lingüística como enriquecemento cultural e patrimonial español. 

h) 1. Coñece as regras ortográficas básicas –tiles, letras, signos de puntuación e escritura de 

siglas, acrónimos, abreviaturas e símbolos– para aplicalas en todos os seus escritos de 

ámbito académico e persoal. 

 2. Valora a correcta ortografía, revisa os seus escritos e preséntaos con pulcritude e esmero. 
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6. XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

6.1. CONTRIBUCIÓN DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º DE ESO AO 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

C. Clave Xeografía e Historia de 3º de ESO 

CCL 

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

 Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

 Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

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

de Mesopotamia e de Exipto. 

 Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 

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

 Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

 Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 

CMCCT 

 Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta. 

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

 Clasifica e distingue distintas proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de 

Peters. 

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súa 

principais características. 

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

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

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

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

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

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

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

nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

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

 Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

 Distingue etapas dentro da historia antiga. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

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

de Mesopotamia e de Exipto. 

 Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia. 
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 Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se considera que a cultura 

europea parte da Grecia clásica. 

CD 

 Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta. 

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

 Clasifica e distingue distintas proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de 

Peters. 

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súa 

principais características. 

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

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

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

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

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

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

CAA 

 Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta. 

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

 Clasifica e distingue distintas proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de 

Peters. 

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súa 

principais características. 

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

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

 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

 Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

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

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

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

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

 Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

 Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

 Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 

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

de Mesopotamia e de Exipto. 

 Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materias e ágrafos) e as fontes históricas (textos). 

 Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia. 

 Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

 Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes 

históricas de diferentes tipos. 
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 Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

 Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

 Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 

 Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 

 Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 

 Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio medio de 

Roma antiga. 

 Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 

 Fai un mapa da Península Ibérica no que se reflicten os cambios administrativos na época 

romana. 

 Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 

CSC 

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

 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

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

 Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre. 

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

nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

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

 Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

 Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

 Distingue etapas dentro da historia antiga. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

 Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. 

 Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 

 Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai". 

 Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materias e ágrafos) e as fontes históricas (textos). 

 Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia. 

 Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 

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

 Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

 Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes 

históricas de diferentes tipos. 

 Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

 Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

 Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 

 Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 

 Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 

 Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se considera que a cultura 

europea parte da Grecia clásica. 

 Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 

 Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio medio de 

Roma antiga. 

 Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 

 Fai un mapa da Península Ibérica no que se reflicten os cambios administrativos na época 

romana. 

 Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.Entende o que significou a 

romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

CCEC 

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

- Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

- Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai". 

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

- Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

- Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 

- Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se considera que a cultura 

europea parte da Grecia clásica. 

- Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 
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- Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 

- Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

 

6.2. OBXECTIVOS PARA 3 ESO 

1. Utilizar con correcion o vocabulario historico e artistico referido ao periodo estudado. 

2. Comprender as caracteristicas economicas, sociais, politicas e culturais do periodo de tempo 

entre a Idade Media e a Contemporanea. 

3. Definir o concepto de Renacemento e Humanismo. 

4. Conecer aos grandes protagonistas deste periodo: monarcas, cientificos, artistas, etc. 

5. Caracterizar as principais obras de arte renacentista. 

6. Comprender o concepto de barroco e contrarreforma. 

7. Identificar aos grandes artistas do barroco e as obras mais representativas caracterizadoas. 

8. Identificar e caracterizar as principais manifestacions culturais da Idade Moderna. 

9. Identificar aos seus protagonistas. 

10. Diferenciar os diferentes tipos de monarquias na Idade Moderna e caracterizalas. Comprender a 

trascendencia da union dinastica de Castela e Aragon. 

11. Analizar o reinado dos RRCC. 

12. Identificar o territorios descubertos nos seculos XV e XVI. 

13. Relacionar desubrimentos e descubridores. 

14. Conecer as causa e consecuencias do descubrimento de Amercia. 

15. Conecer os principais conflictos que afectaron a Europa e Peninsula Iberica na Idade Moderna. 

16. Comprender as consecuencias da reforma relixiosa. 

17. Identificar aos protagonistas de ditos acontecementos historicos. 

18. Localizar lugares nun mapa a traves das coordenadas xeograficas. 

19. Localizar espazos xeograficos nun mapa. 

20. Localizar os accidentes xeograficos e formas de relevo mais importantes de cada continente, de 

Espana e Galicia. 

21. Situar e caracterizar os grandes conxuntos bioclimaticos da terra, Espana e Galicia. 

22. Estudar a distribucion de poderes do Estado espanol, as suas funcions e quen o detenta. 

23. Analizar a organizacion territorial do Estado: CCAA e Municipios. 

24. Identifica os diferentes sectores economicos e os caracteriza. 

25. Analizar o peso dos distintos sectores en Europa, Espana e Galicia. 

26. Identificar, caracterizar e analizar os diferentes sistemas economicos que se aplican no mundo. 

Relacionar o desenvolvemento humano e as suas implicacions no desenvolvemento natural. 

27. Identificar os recursos naturais e a necesidade dun desenvolvemento sustentable. 

28. Identificar os factores dos que depende a actividade agraria. 

29. Diferenciar os sistemas agrarios. 

30. Identificar os problemas asociados ao sector primario. 

31. Localizar nun mapamundi as principais zonas industriais do mundo. 

32. Analizar os problemas asociados a este sector. 

33. Conecer a incidencia de cada tipo de transporte na actividade economica mundial, de Espana e 

Galicia. 

34. Identificar os principais problemas asociados a dita actividade. 

35. Conecer os principais fluxos comerciais no mundo, en Espana e en Galicia. 

36. Identificar os problemas asociados a esta actividade. 

37. Identificar os principais fluxos turisticos mundiais e as causas que os determinan. 

38. Analizar os problemas asociados ao turismo masivo en Espana. 
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39. Definir debeda externa e os indicadores que nos permiten clasificar os paises polo seu nivel de 

desenvolvemento. 

40. Analizar as causas e consecuencias que provocan estas desigualdades. 

41. Identificar as medidas adoptadas polos organismos internacionais para frear as desigualdades. 

42. Establecer a division da historia en diferentes periodos. 

43. Identificar as principais fontes para o estudo da historia. 
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6.3. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO 

2020-2021 POR MOR DO COVID19. 

 Tal e como se recolle na memoria do departamento do curso pasado, e de acordo coa 

adaptación da programación didáctica aprobada e publicada seguindo as instrucións do 27 de abril, 

en 2º da ESO traballáronse todos estándares mínimos de aprendizaxe que de seguido se relacionan: 

XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, utilizando 

datos de coordenadas xeográficas. 

XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego. 

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. 

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes. 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia 

XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, 

axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 

XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. 

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. 

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

xermánicos 

XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, 

axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 

XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. 

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. 
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XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

xermánicos 

XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

 

6.4. PLANO DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON 

ADQUIRIDAS NO CURSO 2019-2020. 

 Aínda así, e dada a situación excepcional vivida o curso pasado, o profesor encargado da 

materia: 

- Realizará unha avaliación inicial ao principio de cada unidade didáctica para detectar as 

carencias e necesidades do alumnado relacionadas coa non adquisición ou adquisición 

insuficiente das aprendizaxes mínimas do curso anterior. 

- No caso de detectarse esas carencias, incorporará dende un enfoque competencial e a través 

dunha metodoloxía activa e participativa aquelas aprendizaxes necesarias para afrontar o 

estudo da época moderna en Historia e dos aspectos físicos e humanos da Xeografía que 

son obxecto de estudo neste curso. 

 

6.5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 UNIDADES DIDÁCTICAS 

CONTIDOS 

 
LIBRO DE TEXTO 

VICENS VIVES 

ISBN 9788468237145 

DECRETO 86/2015 

M
ín

im
o

s 

Temas 

Vicens 

Vives 

Temporalización 
M

es
 

S
es

ió
n

s 

 Temas do libro de texto 
Bloque 

B1 
O MEDIO FÍSICO 

 
 

 

  B1.1 Localización. Latitude e lonxitude X Introd. Set 6 

 

 Bloque 

B2 
O ESPAZO HUMANO 

 
  40 

1.A organización política das 

socieddes. 

2. A organización económica das 

sociedades. 

3. A agricultura, a gandaría, a pesca 

e a silvicultura. 

4. A minaría, a enerxía e a 

construción. 

5. A industria. 

6. Os servizos, a comunicación e a 

innovación. 

B2.1 
Organización política e territorial de 

España. 

X 
1 Out 

10 

 

B2.2 Sectores de actividade económica. X 2, 3-8 

Out 

Nov 

B2.3 
Sectores económicos en Europa, en 

España e en Galicia. 

X 
2, 3-8 

B2.4 Sistemas económicos do mundo.  2, 3-8 

B2.5 

Aproveitamento e futuro dos 

recursos naturais. 

Desenvolvemento sustentable. 

X 

2 

B2.6 
Recursos naturais e actividades 

agrarias. 

X 
3 

Nov 

Dec 
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7. O transporte e o turismo. 

8. As actividades comerciais e os 

fluxos de intercambio. 

B2.7 Pesca: tipos e problemática. X 3 

B2.8 
Sector industrial. Rexións 

industrializadas do mundo. 

X 
5 10 

B2.9 Actividades terciarias: transporte. X 6, 7 

10 B2.10 Actividades terciarias: comercio. X 6, 8 

B2.11 Turismo. X 6, 7 

B2.12 
Causas do desenvolvemento desigual 

no mundo. Débeda externa. 

X 
8 

Xan 

5 

B2.13 

Tensións mundiais e 

subdesenvolvemento. Solucións ao 

problema. 

 

8 5 

  Bloque 

B3 
BLOQUE 3. A HISTORIA 

 
  57 

9. O nacemento do mundo moderno. 

10. O Renacemento: unha nova 

concepción da arte. 

11. A época dos grandes 

descubrimentos xeográficos. 

12. O auxe da monarquía hispánica. 

13. A decadencia do Imperio dos 

Austrias. 

14. A Europa do século XVII. 

15. A ciencia e a arte do Barroco. 

B3.1 
Relación entre o pasado, o presente e 

o futuro a través da historia 

 
9-15 

Feb 

a 

xuño 

 

B3.2 Fontes históricas.  9-15  

B3.3 Cambio e continuidade.  9-15  

B3.4 Tempo histórico.  9-15  

B3.5 Vocabulario histórico e artístico.  9-15  

B3.6 Idade Moderna: concepto e datación.  9 
Feb 

Mar 

1 

B3.7 
Renacemento e Humanismo: alcance 

posterior. 

 
10 6 

B3.8 Arte renacentista e barroca X 10,15 Abril 6 

B3.9 
Principais manifestacións da cultura 

dos séculos XVI e XVII. 

 
10,15 

Maio 

8 

B3.10 

Estado moderno: monarquías 

autoritarias, parlamentarias e 

absolutas. 

X 

12,13,14 10 

B3.11 

Monarquías modernas: unión 

dinástica de Castela e Aragón. 

Posición de Galicia. 

X 

11 9 

B3.12 

Descubertas xeográficas: Castela e 

Portugal. Conquista e colonización 

de América. 

X 

11 Xuño 9 

 

B3.13 

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. 

X 

9,12,13,14 
Feb/ 

xuño 
8 

 

1ª avaliación unidades 1-6 

Libro de texto 

Vicens Vives 2ª avaliación unidades 7-11 

3ª avaliación unidades 12-15 
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6.6. RELACIÓN ENTRE OS DISTINTOS ASPECTOS DO CURRÍCULO 

 

O
b

x
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 

 Bloque 1. O MEDIO FÍSICO  

b 

e 

f 

g 

h 

B1.1. Localización. Latitude e lonxitude B1.1. Localizar e interpretar espazos 

xeográficos e lugares nun mapa ou 

imaxe satélite 

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. CAA 

CMCCT 

CCL 

CD 

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos CAA 

CMCCT 

CCL 

CD 

 Bloque 2. O ESPAZO HUMANO  
a 

b 

e 

f 

g 

B2.1. Organización política e territorial de 

España. 
B2.1. Coñecer a organización 

administrativa e territorial de España. 
XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitais, provincias e illas. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

b 

e 

c 

f 

g 

h 

B2.2. Sectores de actividade económica. B2.2. Analizar os datos do peso do sector 

terciario dun país fronte aos do sector 

primario e secundario, e extraer 

conclusións. 

XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e 

analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

b 

c 

e 

f 

B2.3. Sectores económicos en Europa, en 

España e en Galicia. 
B2.3. Recoñecer as actividades 

económicas que se realizan en Europa 

nos tres sectores, identificando distintas 

políticas económicas. 

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.4. Sistemas económicos do mundo. B2.4. Coñecer as características de 

diversos tipos de sistemas económicos 
XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun 

sistema económico. 

CCL 

CSIEE 

CCL 

CAA 

CSC 
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b 

c 

e 

f 

g 

B2.5. Aproveitamento e futuro dos recursos 

naturais. Desenvolvemento sustentable. 
B2.5. Entender a idea de 

desenvolvemento sustentable e as súas 

implicacións. 

XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 

relacionados con el. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.6. Recursos naturais e actividades 

agrarias. 
B2.6. Localizar os recursos agrarios e 

naturais no mapa mundial. 
XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de 

recurso agrario no mundo, e as máis importantes masas forestais do mundo. 

CAA 

CD 

CMCCT 

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de 

minerais no mundo. 

CAA 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e 

consumidoras de enerxía no mundo. 

CD 

CAA 

CSIEE 

CMCCT 

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. CCL 

CAA 

CSIEE 

CMCCT 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

m 

B2.7. Pesca: tipos e problemática. B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca 

e os seus problemas. 
XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de 

pesca, usando recursos impresos e dixitais. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.8. Sector industrial. Rexións 

industrializadas do mundo. 
B2.8. Explicar a distribución desigual das 

rexións industrializadas no mundo. 
XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a 

través de lendas e símbolos adecuados.  

CCL 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.9. Actividades terciarias: transporte. B2.9. Analizar o impacto dos medios de 

transporte no seu contorno. 
XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario 

e outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e 

extrae conclusións. 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.10. Actividades terciarias: comercio. B2.10. Entender os fluxos e os bloques 

comerciais. 
XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun 

país. 

CAA 

CD 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na CAA 
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actualidade. CCL 

CSC 

CSIEE 

XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas 

que se constitúen. 

CAA 

CCL 

CSC 

CSIEE 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.11. Turismo. B2.11. Analizar o desenvolvemento do 

turismo e a súa importancia económica. 
XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos CAA 

CCL 

CCEC 

CSIEE 

CD 

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. CAA 

CCL 

CCEC 

CSIEE 

CD 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

m 

B2.12. Causas do desenvolvemento desigual 

no mundo. Débeda externa. 
B2.12. 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. 

XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como 

Brasil e Francia. 

CAA 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CD 

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para 

explicar o funcionamento do comercio, e sinala os organismos que agrupan as 

zonas comerciais. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

CD 

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, 

utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de 

intercambio. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CD 

CCL 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

B2.13. Tensións mundiais e 

subdesenvolvemento. Solucións ao 

problema. 
 

B2.13. Relacionar áreas de conflito 

bélico no mundo con factores 

económicos. 

XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as 

situacións de pobreza. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCL 

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con 

factores económicos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 Bloque 3. A HISTORIA  
f 

l 

ñ 

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a través da historia 
B3.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado 

CSC 

CAA 

CCEC 
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determina o presente e os posibles 

futuros e espazos, ou inflúe neles. 
h 

l 

ñ 

B3.2. Fontes históricas. B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar diferenzas 

entre interpretacións de fontes diversas. 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC 

CAA 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan 

estas restos materiais ou textuais. 

CSC 

CAA 

l 

ñ 
B3.3. Cambio e continuidade. B3.3. Explicar as características de cada 

tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC 

CMCCT 

f 

l 

ñ 

B3.4. Tempo histórico. 
 

B3.4. Entender que os acontecementos e 

os procesos ocorren ao longo do tempo 

e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía) 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

CSC 

CMCCT 

h 

l 

ñ 

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

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 

época. 

CSC 

CCL 

g 

l 
B3.6. Idade Moderna: concepto e datación. B3.6. Comprender a significación 

histórica da etapa do Renacemento en 

Europa. 

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, 

Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). 

CSC 

CAA 

f 

g 

h 

l 

n 

B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance 

posterior. 
 

B3.7. Relacionar o alcance da nova 

ollada dos humanistas, artistas e 

científicos do Renacemento con etapas 

anteriores e posteriores. 

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia 

europea, a partir de fontes históricas de diversos tipos. 

CSC 

CCEC 

CAA 

CCL 

l 

n 

ñ 

B3.8. Arte renacentista e barroca. 
 

B3.8. Coñecer a importancia da arte 

renacentista e barroca en Europa e en 

América. 

XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. CSC 

CCEC 

CMCCT 

CCL 

g 

l 

h 

n 

ñ 

B3.9. Principais manifestacións da cultura 

dos séculos XVI e XVII. 
B3.9. Coñecer a importancia dalgúns 

autores e obras destes séculos. 
XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no 

seu contexto. 

CSC 

CCEC 

CAA 

CCL 

a 

c 
B3.10. Estado moderno: monarquías 

autoritarias, parlamentarias e absolutas. 
B3.10. Comprender a diferenza entre os 

reinos medievais e as monarquías 

XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios e absolutos. 

CSC 

CAA 
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d 

g 

l 

modernas. 

a 

c 

d 

g 

l 

B3.11. Monarquías modernas: unión 

dinástica de Castela e Aragón. Posición de 

Galicia. 

B3.11. Analizar o reinado dos Reis 

Católicos como unha etapa de 

transición entre a Idade Media e a 

Idade Moderna. 

XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co 

reinado dos Reis Católicos. 

CSC 

CAA 

f 

g 

h 

l 

m 

B3.12. Descubertas xeográficas: Castela e 

Portugal. Conquista e colonización de 

América. 

B3.12. Entender os procesos de conquista 

e colonización, e as súas 

consecuencias. 

XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para 

Europa, a súa conquista e a súa colonización. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela 

polo mundo. 

CSC 

XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a 

colonización de América. 

CSC 

CAA 

CCL 

g 

l 
B3.13. 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. 

B3.13. Coñecer trazos das políticas 

internas e as relacións exteriores dos 

séculos XVI e XVII en Europa. 

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a 

guerras como a dos "Trinta Anos". 

CSC 

CAA 
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6.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO 

MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO  

Estándares de aprendizaxe 

G
ra

o
 m

ín
im

o
 

d
e 

co
n

se
cu

ci
ó

n
 %

 

Tempora 

lización 

Instr. de 

avaliación  
 

A
v

a
li

a
ci

ó
n

 

M
es

 

S
es

ió
n

s 
(9

8
) 

1
 P

ro
b

a 
es

cr
it

a 

2
 P

ro
d
u

to
s 

3
 T

ra
b
al

lo
 d

ia
ri

o
 

4
 C

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e 

Bloque 

B1 
O MEDIO FÍSICO 

 
 

  
Todos 

XHB1.1.1 Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 35  S 2    

XHB1.1.2 
Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 
35  S 

1 
   

XHB1.1.3 Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 35  S 3    

Bloque 

B2 
O ESPAZO HUMANO   

 
40 Todos 

 

XHB2.1.1 
Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitais, provincias e illas. 
35 1ª S 

1 
   

XHB2.2.1 
Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza 

o grao de desenvolvemento que amosan estes datos. 
35 1ª S 

2 
   

XHB2.3.1 Diferencia os sectores económicos europeos. 35 1ª Set 2    

XHB2.4.1. 
Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema 

económico. 
35 1ª Out 

2 
   

XHB2.5.1. 
Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 

relacionados con el. 
35 1ª Out 

2 
   

XHB2.6.1. 
Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso 

agrario no mundo, e as máis importantes masas forestais do mundo. 
35 1ª Out 

1 
   

XHB2.6.2. 
Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de 

minerais no mundo. 
35 1ª Nov 

1 
   

XHB2.6.3. 
Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e 

consumidoras de enerxía no mundo. 
35 1ª Nov 

1 
   

XHB2.6.4 Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 35 1ª Nov 1    

XHB2.7.1. 
Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 

usando recursos impresos e dixitais. 
35 1ª Out 

3 
   

XHB2.8.1. 
Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través 

de lendas e símbolos adecuados.  
35 1ª Dec 

1 
   

XHB2.9.1. 

Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e 

outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas 

afastadas, e extrae conclusións. 

35 1ª 
Out 

Dec 

2 

  
 

XHB2.10.1 Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 35 2ª Xan 1    
XHB2.10.2 Describe as características do comercio internacional na actualidade. 35 2ª Xan 2    

XHB2.10.3 
Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que 

se constitúen. 
35 2ª Xan 

3 
   

XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos 35 2ª 
Dec 

Xan 
2    

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 35 2ª 
Dec 

Xan 
2    

XHB2.12.1. 
Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e 

Francia. 
35 2ª Xan 

1 
   

XHB2.12.2. 

Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para 

explicar o funcionamento do comercio, e sinala os organismos que 

agrupan as zonas comerciais. 

35 2ª 
Dec 

Xan 

3 

  
 

XHB2.12.3. 

Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, 

utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de 

intercambio. 

35 2ª Xan 

2 

  
 

XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións 35 2ª Xan 2    
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de pobreza. 

XHB2.13.2. 
Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores 

económicos. 
35 2ª 

Dec 

Xan 

3 
   

Bloque 

B3 
A HISTORIA    57 Todos 

XHB3.1.1. 
Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado 
35  Todos 

E
n

 f
u
n

ci
ó
n

 d
a 

te
m

p
o

ra
li

za
ci

ó
n
 d

o
s 

co
n

ti
d

o
s 

  

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 35  Todos   

XHB3.2.2. 
Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 
35  Todos   

XHB3.3.1. 

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

35  Todos   

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 35  Todos   

XHB3.4.1 
Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 
35  Todos   

XHB3.5.1. 
Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 

época. 
35  Todos   

XHB3.6.1 
Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, 

Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). 
35  Todos   

XHB3.7.1 
Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, 

a partir de fontes históricas de diversos tipos. 
35  Todos   

XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. 35  Todos   

XHB3.9.1. 
Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu 

contexto. 
35  Todos   

XHB3.10.1 
Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios e absolutos. 
35 2ª 

Feb 

Xuño   

XHB3.11.1. 
Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co 

reinado dos Reis Católicos. 
35 3ª 

Mar 

  

XHB3.12.1. 
Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, 

a súa conquista e a súa colonización. 
35 3 

Abr 

  

XHB3.12.2. 
Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo 

mundo. 
35 3 

Mar 

Abr   

XHB3.12.3. 
Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de 

América. 
35 3 

Mar 

Abr   

XHB3.13.1. 
Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras 

como a dos "Trinta Anos". 
35 3 Maio   

Nº de sesións: 1º trimestre:    / 2º trimestre:    / 3º trimestre:      

 

6.8. INDICADORES DE LOGRO: SEGUIMENTO, POR ESTÁNDARES, 

ENTRE A PROGRAMACIÓN TEMPORAL PREVISTA E A REAL 

Estándares de aprendizaxe (1) 

A
v

a
li

a
ci

ó
n

 

Temporalización 

prevista 
Tempora-

lización 

real 

M
es

 

S
es

ió
n

s 

M
es

 

S
es

ió
n

s 

Bloque 

B1 
O MEDIO FÍSICO  

    

XHB1.1.1 Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.   2   

XHB1.1.2 
Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 
 

 
1  

 

XHB1.1.3 Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos   3   

Bloque 

B2 
O ESPAZO HUMANO  

 
40  
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XHB2.1.1 
Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitais, provincias e illas. 
1ª S 1  

 

XHB2.2.1 
Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o 

grao de desenvolvemento que amosan estes datos. 
1ª S 2  

 

XHB2.3.1 Diferencia os sectores económicos europeos. 1ª Set 2   

XHB2.4.1. 
Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema 

económico. 
1ª Out 2  

 

XHB2.5.1. 
Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 

relacionados con el. 
1ª Out 2  

 

XHB2.6.1. 
Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso 

agrario no mundo, e as máis importantes masas forestais do mundo. 
1ª Out 1  

 

XHB2.6.2. 
Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no 

mundo. 
1ª Nov 1  

 

XHB2.6.3. 
Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras 

de enerxía no mundo. 
1ª Nov 1  

 

XHB2.6.4 Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 1ª Nov 1   

XHB2.7.1. 
Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 

usando recursos impresos e dixitais. 
1ª Out 3  

 

XHB2.8.1. 
Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de 

lendas e símbolos adecuados.  
1ª Dec 1   

XHB2.9.1. 

Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro 

gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e 

extrae conclusións. 
1ª 

Out 

Dec 
2  

 

XHB2.10.1 Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 2ª Xan 1   

XHB2.10.2 Describe as características do comercio internacional na actualidade. 2ª Xan 2   

XHB2.10.3 
Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se 

constitúen. 
2ª Xan 3  

 

XHB2.11.1. 
Identifica os tipos de turismo e os seus efectos 

2ª 
Dec 

Xan 
2  

 

XHB2.11.2. 
Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 

2ª 
Dec 

Xan 
2  

 

XHB2.12.1. 
Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e 

Francia. 
2ª Xan 1  

 

XHB2.12.2. 

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

funcionamento do comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas 

comerciais. 
2ª 

Dec 

Xan 
3  

 

XHB2.12.3. 
Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando 

mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. 
2ª Xan 2  

 

XHB2.13.1. 
Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de 

pobreza. 
2ª Xan 2  

 

XHB2.13.2. 
Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores 

económicos. 
2ª 

Dec 

Xan 
3  

 

Bloque 

B3 
A HISTORIA   57  

 

XHB3.1.1. 
Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 

pasado 
 Todos 

E
n
 f

u
n
ci

ó
n
 d

a 
te

m
p
o
ra

li
za

ci
ó
n
 d

o
s 

co
n
ti

d
o
s 

 
 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.  Todos   

XHB3.2.2. 
Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 
 Todos  

 

XHB3.3.1. 

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 
 Todos  

 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.  Todos   

XHB3.4.1 
Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 
 Todos  

 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.  Todos   

XHB3.6.1 
Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, 

Barroco, Absolutismo, etc.). 
 Todos  

 

XHB3.7.1 
Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a 

partir de fontes históricas de diversos tipos. 
 Todos  

 

XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.  Todos   

XHB3.9.1. 
Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu 

contexto. 
 Todos  

 

XHB3.10.1 Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 2ª Feb   
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parlamentarios e absolutos. Xuño 

XHB3.11.1. 
Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos 

Reis Católicos. 
3ª 

Mar 
 

 

XHB3.12.1. 
Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 
3 

Abr 
 

 

XHB3.12.2. 
Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo. 

3 
Mar 

Abr 
 

 

XHB3.12.3. 
Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de 

América. 
3 

Mar 

Abr 
 

 

XHB3.13.1. 
Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a 

dos "Trinta Anos". 
3 Maio  
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7. XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

7.1. CONTRIBUCIÓN DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º DE ESO AO 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

C. Clave Xeografía e Historia de 4º de ESO 

CSC 

Competencias sociais e cívicas 

- Comprender o concepto de tempo histórico.  

- Identificar a relación multicausal dun feito histórico e as súas consecuencias. 

- Coñecer as grandes etapas e os principais acontecementos da Historia contemporánea. 

- Comprender o funcionamento das sociedades, o seu pasado histórico, a súa evolución e 

transformacións. 

- Desenvolver a empatía mediante a comprensión das accións humanas do pasado. 

- Expresarse de forma asertiva e amosar unha actitude favorable ao diálogo e ao traballo cooperativo. 

CCEC 

Conciencia e expresións culturais 

- Comprender a función que as artes tiveron e teñen na vida dos seres humanos. 

- Recoñecer os diferentes estilos da arte contemporánea e os cambios que os motivaron. 

- Analizar obras de arte de forma técnica e identificar o contexto histórico que explica a súa aparición. 

- Desenvolver unha actitude activa en relación coa conservación e a protección do patrimonio histórico. 

CCL 

Comunicación lingüística 

- Utilizar adecuadamente o vocabulario propio das ciencias sociais para construír un discurso preciso. 

- Desenvolver a empatía e interesarse por coñecer e escoitar opinións distintas á propia. 

- Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial, a descrición e a argumentación.  

- Ler e interpretar textos de tipoloxía diversa, linguaxes icónicas, simbólicas e de representación. 

CD 

Competencia dixital 

- Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, audiovisuais, 

etc. 

- Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento crítico e creativo.  

- Elaborar a información transformando os datos recollidos e traducíndoos a outro formato ou linguaxe.  

- Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación na procura e o 

procesamento da información 

CMCCT 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

- Elaborar e interpretar eixes cronolóxicos. 

- Analizar e comprender os datos cuantitativos recollidos en táboas, gráficos e diagramas. 

- Facer cálculos matemáticos de números enteiros e porcentaxes para chegar a conclusións 

cuantitativas. 

- Identificar e localizar os ámbitos xeopolíticos, económicos e culturais nos que se enmarcan os 

acontecementos da Idade Contemporánea. 

- Coñecer os distintos usos do espazo e dos recursos que fixeron as sociedades ao longo dos períodos 

históricos estudados. 

CAA 
Aprender a aprender 

- Desenvolver unha visión estratéxica dos problemas, anticipar posibles escenarios e consecuencias 

futuras das accións individuais e/ou sociais. 
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- Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos sociais e avaliar as súas 

consecuencias. 

- Utilizar distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a información: esquemas, resumos, 

etc.   

- Participar en debates e contrastar as opinións persoais coas do resto dos compañeiros.  

- Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 

CSIEE 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

- Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das 

actividades propostas. 

- Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado. 

- Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos conceptos e fenómenos estudados. 

- Autorregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que falta por aprender; e 

realizar autoavaliacións do propio traballo.  

 

7.2. OBXECTIVOS PARA 4 ESO 

1. Comprender e producir textos coherentes relacionado co temario impartido. 

2. Definir conceptos e empregar con precision o vocabulario propio da materia. 

3. Utilizar de fontes diversas para extraer informacion, cunha atencion especial as tecnoloxicas. 

4. Interpretar graficos referidos as principais crises economicas do seculo XIX e XX. 

5. Localizar os paises dos continentes africano e asiatico coas suas capitais. 

6. Elaborar pequenos traballos de investigacion utilizando fontes diversas. 

7. Identificar e explicar as causas e consecuencias dos acontecementos mundiais dos seculos XIX 

e XX. 

8. Reconecer aos principais protagonistas dos acontecementos mundiais da historia contemporanea. 

9. Identificar e explicar as causas e consecuencias dos grandes conflictos armados dos seculos XIX 

e XX. 

10. Localizar os grandes imperios coloniais de finais do seculo XIX identificando as causas que 

levaron a sua creacion e desaparicion. 

11. Analizar as dificultades do Estado espanol para implantar o liberalismo. 

12. Conecer os rasgos principais do proceso de industrializacion de Espana no seculo XIX. 

13. Identificar os rasgos caracteristicos do Estado espanol e as causas da crise da segunda republica. 

14. Sintetizar as causas e fases da guerra civil espanola. 

15. Caracterizar a sociedade espanola no seculo XIX e nos primeiros anos do seculo XX. 

16. Distinguir e caracterizar os principais movementos artisticos do seculo XIX e primeiros anos do 

seculo XX. 

17. Conecer algunhas das manifestacions artisticas do periodo estudado. 

18. Traballar colaborativamente cos outros companeiros de clase. 

19. Manter unha actitude positiva fronte ao cambio. 

20. Cumprir prazos. 
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7.3. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO 

2020-2021 POR MOR DO COVID19. 

 Tal e como se recolle na memoria do departamento do curso pasado, e de acordo coa 

adaptación da programación didáctica aprobada e publicada seguindo as instrucións do 27 de abril, 

en 3º da ESO traballáronse todos estándares mínimos de aprendizaxe que de seguido se relacionan: 

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitais, provincias e illas. 

XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de 

desenvolvemento que amosan estes datos. 

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 

XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. 

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 

XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade. 

XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen. 

XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia. 

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o 

funcionamento do comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais. 

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas 

temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais 

ou textuais. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 

Absolutismo, etc.). 

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de 

fontes históricas de diversos tipos. 

 

7.4. PLANO DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON 

ADQUIRIDAS NO CURSO 2019-2020. 

 Aínda así, e dada a situación excepcional vivida o curso pasado, o profesor encargado da 

materia: 
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- Realizará unha avaliación inicial ao principio de cada unidade didáctica para detectar as 

carencias e necesidades do alumnado relacionadas coa non adquisición ou adquisición 

insuficiente das aprendizaxes mínimas do curso anterior. 

- No caso de detectarse esas carencias, incorporará dende un enfoque competencial e a través 

dunha metodoloxía activa e participativa aquelas aprendizaxes necesarias para afrontar o 

estudo da época contemporánea. 

7.5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTIDOS  

 TEMAS DO LIBRO DE 

TEXTO 

SANTILLANA 

ISBN 9788468040264 

DECRETO 86/2015 

 T
em

a
s 

V
ic

e
n

s 

Tempora- 

lización 

P
r
o

b
a

 e
sc

r
it

a
 

M
e
s 

S
e
si

ó
n

s 

  O século XVIII en Europa ata 1789    8 

P
ri

m
ei

ra
 a

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

1.A crise do Antigo Réxime. 

Século XVIII en Europa: do feudalismo ao 

absolutismo e o parlamentarismo das 

minorías. Francia, Inglaterra, España e 

Galicia. 

 

1 

Set 

Out 

 

X 
Ilustración.   
Arte e ciencia en Europa no século XVIII    

 A era das revolucións liberais    12  

2.Revolucións liberais e 

nacionalismos.  

 

4. España no século XIX. 

Revolucións burguesas nos séculos XVIII e 

XIX: bases ideolóxicas 

(liberalismo,nacionalismo e rexionalismo), 

económicas e sociais; principais 

consecuencias. 

 2 

 

 

 

4 

Out 

 

X 
Revolucións burguesas nos séculos XVIII e 

XIX: periodización e feitos principais. 

Restauración. Procesos unificadores e 

independentistas. O caso español 

  

 A Revolución Industrial    12  

3.A Revolución industrial e os 

cambios sociais. 

 

4. España no século XIX. 

Revolución Industrial: concepto; factores 

económicos, sociais e ideolóxicos que a fan 

posible. 

 

3 

 

4 

Nov 

 

X 

Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao 

resto de Europa. 
  

Consecuencias da Revolución Industrial. 

Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e 

formas de organización). 

  

Discusión en torno ás características da 

industrialización en España e Galicia: éxito 

ou fracaso? 

  

A ciencia no século XIX.   

S
eg

u
n

d
a
 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

 
O Imperialismo do século XIX e a I 

Guerra Mundial 
  

 
12 

 

5. Imperialismo, guerra e 

revolución. 

O imperialismo no século XIX: concepto.  

5 

Dec 

Xan 
 

X 

Imperialismo: causas, desenvolvemento e 

consecuencias. 
  

Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-

1919) ou I Guerra Mundial. 
  

Revolución Rusa.   



95 

 

A arte no século XIX.   

 A época de entreguerras (1919-1945)    14  

5. O mundo de entreguerras. 

 

8. España: da crise do 98 á Guerra 

Civil. 

Período de entreguerras: do final da Gran 

Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión. 
 

6 Xan 

Feb 

 

X Fascismo italiano e nazismo alemán.   
II República española e a Guerra Civil.  8  

 
As causas e consecuencias da II 

Guerra Mundial (1939-1945) 
   18  

6. A Segunda Guerra Mundial. 

 

9. A Guerra Fría. 

 

10. A descolonización e o Terceiro 

Mundo. 

Orixes da II Guerra Mundial. 
 

7 

Mar 

 

X 

Desenvolvemento da II Guerra Mundial: 

extensión, fases, formas de guerra e 

principais consecuencias. 

  

O Holocausto. 
  

T
er

ce
ir

a
 a

v
a
li

a
ci

ó
n

 

Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans 

de reconstrución posbélica. 
 9  

Procesos de descolonización en Asia e África.  10  

 

A estabilización do Capitalismo e o 

illamento económico do bloque 

soviético 

   14  

11.O mundo desde 1945 ata a 

actualidade. 

 

12. España: da ditadura á 

democracia. 

Evolución dos bloques soviético e capitalista. O 

"Welfare State". 
 

11 
Mar 

Abr 

 

 
Crise do petróleo (1973). 

  

Ditadura de Franco en España. 
 12  

 
O mundo recente entre os séculos 

XX e XXI 
   10  

11.O mundo desde 1945 ata a 

actualidade. 

 

12. España: da ditadura á 

democracia. 

Formas económicas e sociais do capitalismo no 

mundo. 
 

11 Maio 

 

X 

Colapso dos réximes soviéticos e as súas 

consecuencias. 
  

Transición política en España: da ditadura á 

democracia (1975-1982). 
  

Camiño cara a Unión Europea: desde a unión 

económica a unha futura unión política 

supranacional. 

  

 

A Revolución Tecnolóxica e a 

globalización a finais do século XX 

e principio do XXI 

   4 

11.O mundo desde 1945 ata a 

actualidade. 

 

A globalización económica: concepto e caract. 
 

11 Xuño 

 

Papel da Revolución Tecnolóxica na 

globalización. 
  

Consecuencias da globalización. Relacións 

interrexionais; focos de conflito. 
  

  

A relación entre o pasado, o presente 

e o futuro a través da historia e a 

xeografía 

    
 

T
o
d

a
s 

 

Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 

través da historia e a xeografía. 
 

Todas 

   

Cambio e continuidade. 
    

Tempo histórico. 
    

Vocabulario histórico e artístico: Idade 

Contemporánea. 
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7.6. RELACIÓN ENTRE OS DISTINTOS ASPECTOS DO CURRÍCULO 

 

O
b

x
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares  

de aprendizaxe 

Comp 

clave 

 Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789  

a 

c 

d 

g 

h 

l 

ñ 

B1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo ao 

absolutismo e o parlamentarismo das minorías. 

Francia, Inglaterra, España e Galicia. 

B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime 

nos seus sentidos político, social e económico. 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o 

Absolutismo e o Parlamentarismo. 

CSC 

CAA 

CCL 

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e 

Ilustración. 

CSC 

CAA 

CCL 

f 

h 

l 

n 

ñ 

B1.2. Ilustración. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo 

movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as 

implicacións que ten nalgunhas monarquías. 
CSC 

CCEC 

CCL 

f 

g 

l 

n 

B1.3. Arte e ciencia en Europa no século XVIII. B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica 

desde os séculos XVII e XVIII. 

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e 

contextualiza o papel dos científicos na súa propia época. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método 

científico nunha variedade de áreas.  
CSC 

CMCCT 

a 

b 

c 

d 

e 

h 

B1.4. O pensamento da Ilustración. B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co 

Liberalismo de comezo do século XIX, 

establecendo elementos de coincidencia entre 

ambas as ideoloxías. 

HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo 

de comezos do século XIX. CSC 

CCEC 

CCL 

 
  HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e AS diferenzas entre as ideas da 

Ilustración e o Liberalismo de comezos do século XIX. 

CSC 

CCEC 

CCL 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B1.5. Relacións internacionais: equilibrio europeo. B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo 

Réxime demostrando a idea de equilibrio europeo. 

HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos 

conflitos en que interveñen. 
CSC 

CAA 

CD 
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O
b

x
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares  

de aprendizaxe 

Comp 

clave 

a 

b 

c 

d 

e 

h 

m 

n 

B1.6. Manifestacións artísticas do momento. B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo 

Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 

HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de arte do Rococó. 

CSC 

CCEC 

CCL 

CAA 

 Bloque 2. A era das revolucións liberais  

a 

c 

d 

g 

h 

l 

B2.1. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 

bases ideolóxicas (liberalismo,nacionalismo e 

rexionalismo), económicas e sociais; principais 

consecuencias. 

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos 

procesos revolucionarios dos séculos XVIII e XIX. 

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. CSC 

CAA 

CCL 

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o 

valor destas non só como información senón tamén como evidencia para 

os/as historiadores/as. 

CSC 

CAA 

CCL 

a 

c 

d 

g 

h 

l 

ñ 

B2.2. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 

periodización e feitos principais. Restauración. 

Procesos unificadores e independentistas. O caso 

español 

B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións 

liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha 

das revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a 

explicacións causais, e sinala os proles e os contras. 

CSC 

CAA 

CCL 

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha 

das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións 

causais, e indica os proles e os contras. 

CSC 

CAA 

CCL 

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos 

de fontes.  

CSC 

CAA 

CCL 

 Bloque 3. A Revolución Industrial  

f 

g 

h 

l 

B3.1. Revolución Industrial: concepto; factores 

económicos, sociais e ideolóxicos que a fan posible. 

B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución 

Industrial e o seu encadeamento causal. 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial 

en Inglaterra. 
CSC 

CAA 

CCL 

g 

h 

l 

B3.2. Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao 

resto de Europa. 

B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser 

un país pioneiro nos cambios. 

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de 

Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e 

xeográficas. 

CSC 

CAA 

CCL 

XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países 

nórdicos. 

CSC 

CAA 

CCL 



98 

 

O
b

x
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares  

de aprendizaxe 

Comp 

clave 

a 

c 

d 

h 

l 

m 

B3.3. Consecuencias da Revolución Industrial. 

Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e formas de 

organización). 

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os 

sacrificios e os avances que leva consigo. 

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades 

industriais. CSC 

CSIEE 

CCL 

l 

ñ 
B3.4. Discusión en torno ás características da 

industrialización en España e Galicia: éxito ou 

fracaso? 

B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos 

en España e en Galicia, a raíz da industrialización 

parcial do país. 

XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia 

dos cambios económicos en España. CSC 

g 

l 

m 

B3.5. A ciencia no século XIX. B3.5. Coñecer os principais avances científicos e 

tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación coas 

revolucións industriais 

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos 

principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. 
CSC 

CAA 

CMCCT 

 Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial  

g 

h 

l 

B4.1. O imperialismo no século XIX: concepto. B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a 

repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no 

principio do XX. 

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha 

realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas 

transnacionais. 

CSC 

CAA 

CCL 

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización. CSC 

CAA 

CCL 

g 

l 
B4.2. Imperialismo: causas, desenvolvemento e 

consecuencias. 

B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala 

temporal) da evolución do imperialismo. 

 

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre 

colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914. CSC 

CAA 

g 

h 

l 

B4.3. Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-

1919) ou I Guerra Mundial. 

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran 

Guerra, as súas interconexións coa Revolución 

Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

 

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación 

histórica, da I Guerra Mundial. 
CSC 

CAA 

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. CSC 

CAA 

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e 

desde a dos aliados. 

CSC 

CAA 

CCL 

a 

c 

d 

g 

h 

l 

B4.4. Revolución Rusa. B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as 

consecuencias da Revolución Rusa. 

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución 

Rusa na súa época e na actualidade. CSC 

CAA 

CCL 
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O
b

x
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares  

de aprendizaxe 

Comp 

clave 

g 

h 

l 

n 

B4.5. A arte no século XIX. B4.5. Relacionar movementos culturais como o 

romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o 

impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" 

en Europa. 

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos 

arquitectónicos da arte do século XIX. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

 Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)  

g 

h 

l 

B5.1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra 

ao crac do 29 e a Gran Depresión. 

B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os 

feitos e os procesos máis importantes do período 

de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións 

históricas sobre esta época. 

XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e 

historiográficas de distinta procedencia. 

CSC 

CAA 

CCL 

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e 

as posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e 

de 2008. 

CSC 

CAA 

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. CSC 

CAA 

CCL 

a 

c 

d 

h 

l 

B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en 

Europa. 

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo 

en Europa. CSC 

CCL 

a 

c 

d 

g 

h 

l 

B5.3. II República española e a Guerra Civil. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á 

proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e 

reaccións a elas. 
CSC 

CCL 

XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo 

e internacional. 

CSC 

CAA 

CCL 

 Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)  

g 

l 
B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas 

causas ou outras segundo as narrativas). 
CSC 

CAA 

g 

h 

l 

B6.2. Desenvolvemento da II Guerra Mundial: 

extensión, fases, formas de guerra e principais 

consecuencias. 

B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra 

Mundial, diferenciar as escalas xeográficas nesta 

guerra (europea e mundial) e entender o concepto 

de guerra total. 

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. CSC 

CAA 

XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra 

europea que a mundial. 

CSC 

CAA 

CCL 
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O
b

x
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares  

de aprendizaxe 

Comp 

clave 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias 

da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. 

CSC 

CAA 

CCL 

a 

d 

l 

B6.3. O Holocausto. B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o 

Holocausto na guerra europea e as súas 

consecuencias. 

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 
CSC 

g 

h 

l 

B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de 

reconstrución posbélica. 

B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no 

contexto de despois de 1945, e as relacións entre os 

dous bloques, os EEUU e a URSS. 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos 

conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 

CSC 

CAA 

CCL 

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. CSC 

CAA 

CCL 

a 

d 

g 

h 

l 

B6.5. Procesos de descolonización en Asia e África. B6.5. Organizar os feitos máis importantes da 

descolonización de posguerra no século XX e 

comprender os límites da descolonización e da 

independencia nun mundo desigual. 

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. CSC 

CCL 

XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por 

exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947). 
CSC 

CAA 

 Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético  

a 

d 

g 

h 

l 

B7.1. Evolución dos bloques soviético e capitalista. O 

"Welfare State". 

B7.1. Entender os avances económicos dos réximes 

soviéticos e os perigos do seu illamento interno, así 

como os avances económicos do "Welfare State" 

en Europa. 

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" 

en Europa. 

CSC 

CAA 

CCL 

XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da 

muller ao traballo asalariado. 
CSC 

f 

g 

h 

l 

m 

B7.2. Crise do petróleo (1973). B7.2. Comprender o concepto de crise económica e a 

súa repercusión mundial nun caso concreto. 

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008. 
CSC 

CAA 

CCL 

a 

c 

d 

g 

h 

l 

ñ 

B7.3. Ditadura de Franco en España. B7.3. Explicar as causas de que se establecera unha 

ditadura en España tras a Guerra Civil, e como foi 

evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975. 

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así 

como as fases da ditadura de Franco 
CSC 

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de 

memoria histórica 
CSC 

CAA 

CCL 

 Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI  

a B8.1. Formas económicas e sociais do capitalismo no B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa CSC 
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O
b

x
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares  

de aprendizaxe 

Comp 

clave 

d 

g 

l 

mundo. económicos, sociais e políticos a nivel mundial. político europeo desa época CAA 

XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar. CSC 

a 

d 

g 

h 

l 

B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas 

consecuencias. 

B8.2. Coñecer as causas e as consecuencias 

inmediatas do colapso da URSS e outros réximes 

socialistas. 

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios 

producidos tralo colapso da URSS. 
CSC 

CAA 

CCL 

a 

c 

d 

g 

h 

l 

ñ 

B8.3. Transición política en España: da ditadura á 

democracia (1975-1982). 

B8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao 

cambio político e social en España despois de 

1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese 

proceso. 

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos 

setenta do século XX e na actualidade. 

CSC 

CAA 

CCL 

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar 

ao cambio na sociedade española da transición: coroación de Xoán Carlos 

I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de 

Cortes Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

CSC 

CCL 

XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa 

(ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións 

terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa 

das vítimas, etc.  

CSC 

CAA 

CCL 

a 

c 

d 

g 

h 

l 

B8.4. Camiño cara a Unión Europea: desde a unión 

económica a unha futura unión política supranacional. 

B8.4. Entender a evolución da construción da Unión 

Europea. 

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 

CSC 

CAA 

CCL 

 Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI  

e 

g 

h 

l 

B9.1. A globalización económica: concepto e 

características. 

B9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos 

seus factores. 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións 

globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra. 

CSC 

CD 

CCL 

CAA 

CSIEE 

XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. CSC 

CAA 

CCL 

e 

f 

g 

B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na 

globalización. 

B9.2. Identificar algúns dos cambios fundamentais 

que supón a Revolución Tecnolóxica. 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación 

das recentes tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos 

CSC 

CAA 

CCL 
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b

x
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares  

de aprendizaxe 

Comp 

clave 

h 

l 
niveis xeográficos. CD 

e 

g 

h 

l 

m 

ñ 

B9.3. Consecuencias da globalización. Relacións 

interrexionais; focos de conflito. 

B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios a nivel 

local, autonómico, estatal e global, prevendo 

posibles escenarios máis e menos desexables de 

cuestións ambientais transnacionais, e discutir as 

novas realidades do espazo globalizado. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e 

gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das condicións sociais do 

proceso de globalización. 

CSC 

CD 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

 Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía  

g 

h 

l 

ñ 

B10.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 

través da historia e a xeografía. 

B10.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e 

enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades 

humanas e para o medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento 

global, como o desxeamento do Báltico. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode 

chegar a unha unión económica e política no século XXI. 
CSC 

CAA 

XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais 

do século XIX coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e 

principio do XXI. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

f 

l 

ñ 

B10.2. Cambio e continuidade. B10.2. 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. 

XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC 

CMCCT 

f 

l 

ñ 

B10.3. Tempo histórico. B10.3. Entender que os acontecementos e os 

procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 

enclaves xeográficos. 
CSC 

CMCCT 

h 

l 

ñ 

B10.4. Vocabulario histórico e artístico: Idade 

Contemporánea. 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 

necesario. 
CSC 

CCL 
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7.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO 

MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

G
ra

o
 m

ín
im

o
 

d
e 

co
n

se
cu

ci
ó

n
 %

 

Tempora 

lización 

Instr. de 

avaliación  

A
v

a
li

a
ci

ó
n

 

M
es

 

S
es

ió
n

s 
(9

8
) 

1
 P

ro
b

a 
es

cr
it

a 
 

2
 P

ro
d
u

to
s 

 

3
 T

ra
b
al

lo
 d

ia
ri

o
 

4
 C

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e 

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 
 

1ª  8 
 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e 

o Parlamentarismo. 
35 1ª 

Set 

 

Out 

 1,2,3,4 

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 35 1ª  1,2,3,4 
XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que 

ten nalgunhas monarquías. 
35 1ª  1,2,3,4 

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e 

contextualiza o papel dos científicos na súa propia época. 
35 1ª  1,2,3,4 

XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha 

variedade de áreas.  
35 1ª  1,2,3,4 

Bloque 2. A era das revolucións liberais  1ª  12 1,2,3,4 
XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 35 1ª 

Out 

 1,2,3,4 
XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas 

non só como información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 
35 1ª  1,2,3,4 

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 

revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

35 1ª  1,2,3,4 

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 

revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os 

proles e os contras. 

35 1ª  1,2,3,4 

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.  35 1ª  1,2,3,4 

Bloque 3. A Revolución Industrial  1ª  12 1,2,3,4 
XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en 

Inglaterra. 
35 1ª 

Nov 

 1,2,3,4 

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, 

América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas. 
35 1ª  1,2,3,4 

XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países 

nórdicos. 
35 1ª  1,2,3,4 

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 35 1ª  1,2,3,4 
XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos 

cambios económicos en España. 
35 1ª  1,2,3,4 

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais 

avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. 
35 1ª   1,2,3,4 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial  2ª  12 1,2,3,4 
XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade 

que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais. 
35 2ª 

Dec 

 
Xan 

 1,2,3,4 

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización. 35 2ª  1,2,3,4 
XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 
35 2ª  1,2,3,4 

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, 

da I Guerra Mundial. 
35 2ª  1,2,3,4 

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 35 2ª  1,2,3,4 
XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a 

dos aliados. 
35 2ª  1,2,3,4 

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da 35 2ª  1,2,3,4 
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arte do século XIX. 

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. 35 2ª  1,2,3,4 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)  2ª  14 1,2,3,4 
XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 
35 2ª 

Xan 

 

Feb 

 1,2,3,4 

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as 

posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 
35 2ª  1,2,3,4 

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 35 2ª  1,2,3,4 
XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascis100mo en 

Europa. 
35 2ª  1,2,3,4 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións 

a elas. 
35 2ª  1,2,3,4 

XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e 

internacional. 
35 2ª  1,2,3,4 

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)  2ª  18 1,2,3,4 
XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou 

outras segundo as narrativas). 
35 2ª 

Mar 

 1,2,3,4 

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 35 2ª  1,2,3,4 
XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a 

mundial. 
35 2ª  1,2,3,4 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II 

Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. 
35 2ª  1,2,3,4 

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 35 2ª  1,2,3,4 
XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos 

enmarcados na época da Guerra Fría. 
35 2ª  1,2,3,4 

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 35 2ª  1,2,3,4 
XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 35 3  1,2,3,4 
XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, 

África subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947). 
35 3  1,2,3,4 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico 

do bloque soviético 
 3ª  14 1,2,3,4 

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 35 3ª 

Mar 

 

Abr 

 1,2,3,4 
XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao 

traballo asalariado. 
35 3ª  1,2,3,4 

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008. 35 3ª  1,2,3,4 
XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases 

da ditadura de Franco 
35 3ª  1,2,3,4 

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria 

histórica 
35 3ª  1,2,3,4 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI  3ª  10 1,2,3,4 
XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político 

europeo desa época 
35 3ª 

Maio 

 1,2,3,4 

XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar. 35 3ª  1,2,3,4 
XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos 

tralo colapso da URSS. 
35 3ª  1,2,3,4 

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do 

século XX e na actualidade. 
35 3ª  1,2,3,4 

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio 

na sociedade española da transición: coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma 

política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, 

aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado 

das autonomías, etc. 

35 3ª  1,2,3,4 

XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, 

GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a 

aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.  

35 3ª  1,2,3,4 

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 35 3ª  1,2,3,4 

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do 

século XX e principio do XXI 
 3ª  4 1,2,3,4 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e 

elabora argumentos a favor e en contra. 
35 3ª 

Xuñ 

 1,2,3,4 

XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. 35 3ª  1,2,3,4 
XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das 

recentes tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis 
35 3ª  1,2,3,4 
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xeográficos. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para 

presentar algún aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de 

globalización. 

35 3ª  1,2,3,4 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a 

través da historia e a xeografía 
 Todas   1,2,3,4 

XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e 

para o medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o 

desxeamento do Báltico. 

35 Todas 

Todos 

 1,2,3,4 

XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a 

unha unión económica e política no século XXI. 
35 Todas  1,2,3,4 

XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século 

XIX coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 
35 Todas  1,2,3,4 

XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

35 Todas  1,2,3,4 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 35 Todas  1,2,3,4 
XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 
35 Todas  1,2,3,4 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 

necesario. 
35 Todas  1,2,3,4 

 

7.8. INDICADORES DE LOGRO: SEGUIMENTO, POR ESTÁNDARES, ENTRE A 

PROGRAMACIÓN TEMPORAL PREVISTA E A REAL 

Estándares de aprendizaxe 
A

v
a

li
a

ci
ó

n
 

Tempora- 

lización 

prevista 

Tempora- 

lización 

real 

M
es

 

S
es

ió
n

s 

M
es

 

S
es

ió
n

s 

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 1  8   

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o 

Parlamentarismo. 
1 

Set 

 

 
 

Out 

 
  

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 1    
XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten 

nalgunhas monarquías. 
1  

  

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e 

contextualiza o papel dos científicos na súa propia época. 
1  

  

XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha 

variedade de áreas.  
1  

  

Bloque 2. A era das revolucións liberais 1  12   

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 1 

Out 

   
XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas 

non só como información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 
1  

  

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 

revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 
1  

  

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 

revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os 

proles e os contras. 
1  

  

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.  1     

Bloque 3. A Revolución Industrial 1  12   
XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en 

Inglaterra. 
1 

Nov 
 

  

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, 1    
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América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas. 

XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos. 1    

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 1    
XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios 

económicos en España. 
1  

  

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances 

científicos e tecnolóxicos do século XIX. 
1  

  

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial 2  12   
XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade 

que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais. 
2 

Dec 

 

 

 

 

Xan 

 
  

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización. 2    
XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 
2  

  

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I 

Guerra Mundial. 
2  

  

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 2    
XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos 

aliados. 
2  

  

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da 

arte do século XIX. 
2  

  

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. 2    

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) 2  14   
XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 
2 

Xan 

 

Feb 

 
  

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as 

posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 
2  

  

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 2    

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa. 2    
XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a 

elas. 
2  

  

XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e 

internacional. 
2  

  

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) 2  18   
XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras 

segundo as narrativas). 
2 

Mar 

 
  

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 2    
XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a 

mundial. 
2  

  

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II 

Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. 
2  

  

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 2    
XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos 

enmarcados na época da Guerra Fría. 
2  

  

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 2    

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 3    
XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África 

subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947). 
3  

  

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico 

do bloque soviético 
3  14 

  

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 3 

Mar 

 

 

Abr 

   
XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao 

traballo asalariado. 
3  

  

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008. 3    
XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases 

da ditadura de Franco 
3  

  

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria 

histórica 
3  

  

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI 3  10   
XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político 

europeo desa época 
3 

Mai 

 
  

XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar. 3    
XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos 

tralo colapso da URSS. 
3  
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XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do 

século XX e na actualidade. 
3  

  

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na 

sociedade española da transición: coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma 

política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, aprobación 

da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das 

autonomías, etc. 

3  

  

XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, 

GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a 

aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.  
3  

  

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 3     

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do 

século XX e principio do XXI 
3  4 

  

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora 

argumentos a favor e en contra. 
3 

Xuñ 

 
  

XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. 3    
XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes 

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos. 
3  

  

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para 

presentar algún aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización. 
3  

  

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través 

da historia e a xeografía 
Todas   

  

XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e 

para o medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o 

desxeamento do Báltico. 

Todas 

T
o

d
o

s 

 
  

XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a 

unha unión económica e política no século XXI. 
Todas  

  

XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século 

XIX coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 
Todas  

  

XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
Todas  

  

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. Todas    
XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 
Todas  

  

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. Todas    
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8. BACHARELATO: ASPECTOS COMÚNS 

8.1. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO RELACIONADOS COAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 (adaptados ao contexto do centro e do alumnado) 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 

perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 

como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade una construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle 

permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever 

e resolver pacíficamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e 

oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia 

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender 

Comunicación lingüística. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, 

como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, 

a lingua galega e a lengua castelá. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Aprender a aprender. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis 

linguas estranxeiras. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

Competencia dixital. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Competencias sociais e cívicas. 
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h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 

mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 

mellora do seu contorno social. 

Competencias sociais e cívicas. 

Conciencia e expresións culturais. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos 

fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 

Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía. 

Aprender a aprender. 

l) Comprender os elementos e os procedementos 

fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnología ao cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade 

e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 

sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego. 

Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía. 

Aprender a aprender. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 

creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociais e cívicas. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así 

como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 

Conciencia e expresións culturais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer 

o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociais e cívicas. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito 

da seguridade viaria. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociais e cívicas. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e 

inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación 

e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

Conciencia e expresións culturais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociais e cívicas. 

8.2. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

8.2.1. Principios xerais 

 Sendo o obxetivo último o achegamento do alumnado ós feitos e procesos 

históricoxeográficos, e tendo en conta a situación sanitaria, o profesorado do departamento 

empregará unha metodoloxía didáctica na que: 
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- Os recursos dixitais serán de utilización preferente no deseño das actividades a 

desenvolver tanto de forma presencial como non presencial. 

- As actividades terán un carácter eminentemente práctico. 

- Potenciará o traballo en equipo. 

- Os aspectos anteriores serán de aplicación tanto no ensino presencial como no non 

presencial. 

 A metodoloxía empregada terá en conta os diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe co fin 

de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades. Esta 

deberá favorecer que o alumno  aprenda por si mesmo,  traballe  e promova o traballo en equipo e  

aplique métodos de investigación apropiados. Neste sentido o docente ten un papel de orientador e 

promotor do desenvolvemento das competencias do alumno. 

 Deste xeito favorécese o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e 

hábitos de investigación en distintos campos do saber, así como a transferencia  da aplicación do 

aprendido ás situacións cotiás, tan importante nas materias da Historia e Xeografía.  

 As actividades propostas seleccionaranse tendo en conta estes principios para lograr unha 

maior motivación e aproveitamento por parte dos alumnos. 

 A necesidade de traballo continuado e a valoración da importancia do mesmo reflictirase 

nos instrumentos de avaliación e cualificación que se expoñen no apartado correspondente, pois o 

alumno debe tomar conciencia de que non será avaliado só polas probas escritas. 

 As tecnoloxías da información e da comunicación utilizaranse como unha ferramenta 

necesaria para a aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como 

pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

8.2.2. Actividades e estratexias de ensino aprendizaxe por temas 

(Están recollidas nun documento específico do proxecto editorial que utilizará o profesorado 

encargado de impartir a materia). 

 Organización dos contidos por medio de esquemas e sínteses, o máis sinxelo, ata 

lograrrealización de organigramas e mapas conceptuais 

 Corrección na expresión cunha linguaxe específica da disciplina.  

 Comprensión dos contidos dentro dun proceso continuo de construción dos coñecementos. 

elaboración de traballos de indagación a partir de fontes diversas (escritas, mapas, imaxes, 

audiovisuais, informáticas…) 

 Resolución de problemas diversos a través de debates, argumentacións   

 Creación de material TIC por parte do alumnado (presentacións…). 

A primeira das actividades de cada unha das Unidades Didácticas actuará de ámbito 

motivador para o tema das mesmas e para que o alumnado manifeste as súas opinións e sexan 

conscientes do que coñecen e do que descoñecen. Así estaremos en condicións de axustar a 

proposta de actividades, incorporando as conclusións desta primeira sesión. A presentación pode ser 

distinta en cada caso: enquisa, visualización dun fragmento dun vídeo, observación de gráficos, 

comparación de debuxos, pinturas, fotografías, etc. 

8.2.3. Guía de secuenciación que utilizaremos no traballo na aula 

Motivación: 

- Actividade de exploración de ideas e coñecementos previos. 

- Formulación de cuestións que favorezan o que podemos chamar un conflito cognitivo. 

- Presentación da actividade con mapas, gráficos, textos, fotos, etc. 
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Información do profesor/a: 

- Información básica para todo o alumnado. 

- Explicación oral significativa, apoiándose no libro de texto, en presentacións, 

audiovisuais,... para unha mellor reconstrución conceptual histórica. 

- Subliñado de ideas-eixe que vertebren de xeito coherente a evolución e os cambios en 

aspectos fundamentais. 

- Desenvolvemento temático de carácter acumulativo e progresivo. Cada nova unidade se 

sustenta no traballado anteriormente. 

- Tratamento de fontes documentais que se consideren necesarias, sexan tomadas do libro de 

texto ou aportadas polo profesor, a fin de fomentar os procedementos de indagación e 

comprensión 

- Fomento da participación, a reflexión e a confrontación de ideas. 

- Información complementaria para reforzo e apoio. 

- Información complementaria para afondamento e ampliación. 

Traballo persoal: 

- Lectura e comprensión de textos. 

- Análise de documentos, pequenas investigacións, etc. 

- Resposta a preguntas. 

- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses ou mapas conceptuais. 

- Memorización comprensiva. 

8.2.4. Concreción metodolóxica para o ensino non presencial 
 

Actividades 
- De repaso. 

- De ampliación. 

- De recuperación. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade 

- Realización de probas telemáticas. 

- Actualización dos materiais a través do correo electrónico e/ou aula virtual. 

- Deseño e elaboración de actividades guiadas e temporalizadas. 

- Atención permanente mediante o correo electrónico e o washap (resolución de 

dúbidas). 

- Clases por videoconferencia (ZOOM e WASAP). 

- Corrección de dúbidas por medio do correo electrónico, conexión telefónica e 

mensaxería instantánea (wasap, telegram). 

- Corrección das tarefas. 
 

Alumnado sen conectividade 

- Segundo as decisións que adopte o centro. 

Materiais e recursos 

- Apuntamentos elaborados polo profesor. 

- Esquemas. 

- Plano de traballo 

- Modelos de exames ABAU e criterios de corrección. 

- Plataformas ZOOM. 

- Socrative (para a realización de probas telemáticas). 

- Correo electrónico. 

- Wasap. 
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8.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Libro De texto: 

Historia del Mundo Contemporáneo 1 Bac, Editorial Santillana. ISBN 9788468095592 

O libro de texto seleccionado Historia do Mundo Contemporáneo da editorial Santillana, 

conta con suficientes referencias de materiais e recursos didácticos susceptibles de seren 

empregados para abordar esta materia.  

Tamén contaremos con recursos visuais como filmes, documentais, atlas históricos 

interactivos ...) que permiten ao alumnado un maior acercamento a Historia. 

Na actualidade na rede existen moi boas páxinas de Historia Contemporánea en xeral que 

podenempregarse para completar ou ben realizar algúns dos apartados.  

Para completar a información do libro e sobre todo para xogar coa empatía, un recurso moi 

bo para a comprensión histórica, empregaremos o visionado de películas como Xerminal ou 

a Lista de Schindler. 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Libro de texto: Historia de España, Edicións Baía, Consorcio Editorial Galego, 2016.   

ISBN 9788499952000 

Selección Documental de Historia de España da mesma editorial. 

Técnicas de Traballo Histórico da mesma editorial. 

Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar 

os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema. 

Apuntes e presentacións do profesor. 

Gráficas, mapas históricos ou temáticos, moitos deles realixados polos propios alumnos a 

través das ferramentas TIC . 

Para determinadas actividades precisarase ordenador con acceso a internet (busca de 

información, realización de exercicios, exposicións de PowerPoint, etc.). 

 

HISTORIA DA ARTE (non se imparte este curso) 

Libro de texto: Historia da Arte, Editorial Vicens Vives (recomendado), 2016.   

ISBN 978-84-698-1363-8 

Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os contidos, habilidades e 

competencias traballadas en cada tema. 

Apuntes e presentacións do profesor. 
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Presentacións realizadas polos propios alumnos a través das ferramentas TIC sobre vocabulario artístico e obras relevantes e/ou períodos 
artísticos. 

Para determinadas actividades precisarase ordenador con acceso a internet (busca de información, realización de exercicios, exposicións de 

PowerPoint, etc.). 

XEOGRAFÍA 

 Libro de texto: Xeografía, Editorial Anaya, 2016.  

 ISBN 978-84-698-1363-8 

 Outros materiais para todas as materias: 

Libros de consulta, documentos gráficos, icónicos e cartográficos. Dentro deles darase un 

papel relevante á prensa periódica, como elemento actualizador de importantes cuestións de 

carácter demográfico, económico, etc, cos obxectivos de inculcarlle ao alumnado o hábito da 

súa lectura e a capacidade de analizar informacións diferentes e contraditorias sobre os 

mesmos feitos. 

Materiais visuais e audiovisuais: presentacións de diapositivas, vídeos, fotografías, etc. 

Débense programar e estruturar co máximo rigor para que o alumnado non quede só no 

puramente fenomenolóxico. 

Recursos bibliográficos procedentes da Biblioteca do instituto e do departamento de 

Xeografía e Historia. Son dicionarios, atlas históricos e xeográficos, e libros de temática 

diversa sobre a xeografía, a historia e a arte. 

Materiais de reprografía. Exercicios, apuntes, ou calquera outro tipo de material elaborado 

ou seleccionado polo profesor, fotocopiado nas instalacións do centro e entregado aos 

alumnos. 

Ordenador: resulta de grande utilidade para o traballo dos procedementos de busca e 

tratamento da información, realización de cálculos, gráficos e mapa, perfís topográficos, 

climogramas, pirámides de poboación, etc. 

Teléfono móbil persoal do alumnado: en momentos puntuais se non se pode acceder á aula 

de informática (pendente de montar no momento de redactar esta programación). 

 

8.4. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

8.4.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

8.4.1.1. Avaliación continua 

PRESENCIAL 

A avaliación continua desenvólvese ó longo do curso a través de probas e observacións. O 

profesorado avaliará unha selección de actividades do libro de texto e/ou outras que aquel considere 

necesarias e, de ser o caso, actividades de reforzo e ampliación a través dos estándares de 

aprendizaxe especificados máis arriba. 
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Dado que se han ter en conta todos os elementos que configuran o currículo (competencias, 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe) á vez que ten tanto un 

carácter cualitativo como explicativo, valorarase tanto o traballo diario como as probas e prácticas. 

O alumnado deberá amosar as seguintes habilidades:  

 Capacidade comprensiva dos feitos tratados 

 Capacidade sintética á hora de expoñer os seus coñecementos.  

 Capacidade discursiva tanto no fondo como na forma na exposición dos coñecementos que 

posúe. 

Periodicidade coa que se farán probas escritas: realizaranse un ou mais exames por avaliación 

segundo a programación de aula de cada grupo, que ten en conta o número de estándares, o nivel do 

grupo e os criterios do profesorado. De acordo con estes dous derradeiros criterios, o número de 

probas pode variar, independentemente do sinalado na programación inicial. 

En todo caso, o alumnado que non puidera realizar a proba na data prevista deberá xustificar a falta, 

e o profesor aceptar a xustificación, a través do mecanismo establecido no centro para facer o 

exame en outra data diferente á programada. O alumno que non xustifique a falta, examinarase na 

recuperación da avaliación correspondente. 

O número de traballos individuais e doutros mecanismos de avaliación será do mesmo xeito, 

variable. 

Cualificación das probas, traballos individuais ou colectivos, o traballo no caderno de clase e a 

observación do traballo na aula: nota media ponderada segundo as porcentaxes aprobadas. 

Aspectos que se valorarán dentro da observación do traballo na aula e instrumentos para a recollida 

desta información: atención, esforzo, participación, interese, puntualidade, autonomía e cooperación. 

Para facer media nas probas escritas, e así superar a avaliación, a nota mínima en cada un dos 

exames debe ser de 3,5. 

Recuperación dunha avaliación non superada: unha avaliación non superada poderá recuperarse 

por medio dun exame de recuperación que se realizará ao inicio da avaliación seguinte. 

Entenderase que a avaliación está superada cando a cualificación sexa igual ou superior a 5 puntos. 

A nota da avaliación recuperada será de 5. 

As probas de recuperación terán lugar: 

 A da primeira avaliación, no mes de xaneiro. 

 A da segunda avaliación, dentro das tres semanas lectivas seguintes á 2ª avaliación. 

 A da terceira avaliación (só para aqueles que suspenderon a terceira pero aprobaron as dúas 

anteriores) coincidirá coa da avaliación final. 

NON PRESENCIAL (limitada no tempo) 

O alumnado deberá facer e enviar a través da aula virtual todas as tarefas indicadas polo/a 

profesor/a. 

No caso de que algún alumno ou, no seu caso, todo o grupo non faga algún dos exames 

programados antes de celebrarse a correspondente sesión de avaliación, a cualificación da 

avaliación será a que resulte de ponderar os instrumentos de avaliación establecidos. Así, por 

exemplo, un alumno de 1º ou 2º de bacharelato que obtén as seguintes notas: 

- 10 en traballos individuais e de grupo. 
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- 10 no 1º exame da avaliación. 

- Non fixo o 2º exame. 

A nota de avaliación sería o resultado de sumar 1 (10% traballos, observación e caderno) + 4,5 (35% 

primeiro exame) + 0 (35% do segundo exame) = 5,5 / (6 na avaliación por redondeo á unidade 

superior). 

Á nota provisional de 5,5 se sumará o 45% restante a partir da cualificación que o alumno obteña no 

exame que deberá realizar unha vez reincorporado ao centro na data que estableza o/a profesor/a. 

No boletín de cualificación da 1ª avaliación se indicará oportunamente esta circunstancia aos pais e 

no da 2ª avaliación figurará en observacións a nota final obtida na citada 1ª av. 

NON PRESENCIAL  

Exames telemáticos: 50% da nota da avaliación. 

Tarefas aula virtual: 50%. 

 

8.4.1.2. Avaliación ordinaria 

Con carácter xeral, para aprobar a materia requirirase a superación das tres avaliacións. Non 

obstante, pode superarse a materia cunha avaliación suspensa se a cualificación desta é 4 puntos e a 

media das tres avaliacións é igual ou superior a 5 puntos. Ese criterio aplicarase só no caso de ter 

cualificacións satisfactorias (máis de 5) nas rúbricas de observación do traballo diario e de 

producións prácticas. 

A cualificación da avaliación final ordinaria será a media das cualificacións das avaliacións parciais 

(con redondeo á unidade superior se a décima é 5 ou máis de 5) tendo en conta sempre a nota final 

de cada avaliación resultante das cualificacións obtidas en todos os exames e demais instrumentos 

de cualificación (traballos…). Para facer a media terase en conta a nota sen redondeo obtida en cada 

avaliación. 

 

8.4.1.3. Avaliación extraordinaria 

Os alumnos e alumnas que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño poderán 

realizar unha proba nas datas establecidas pola Consellería de Educación e segundo o calendario e 

horario fixado polo Centro, que será cualificada de 0 a 10 puntos (NP para os que non se presenten 

ao exame). 
 

Presencial 
Non presencial  

(de non poder realizarse a proba escrita) 

Instrumento Procedemento Instrumento Procedemento 

Proba escrita 
(criterios e estándares recollidos 
nesta programación e 

correspondentes ao impartido 

durante as clases presenciais)  

100% 
 

(a nota obtida na proba 

escrita será a da 

avaliación) 

Boletín de actividades  
que se subirá á aula virtual, e que o alumnado deberá 
realizar en tempo e forma, e reenviar a través da 

propia aula virtual ou do correo electrónico do 

profesor/a encargado/a da materia. 

100% 
 

(a nota obtida no boletín 

de actividades será a da 

avaliación) 
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8.4.1.4. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 Tanto nos procedementos e instrumentos de avaliación como nos criterios de 

cualificación utilizaranse as pautas que se recollen a continuación. 

Para as avaliacións ordinarias 

 

ENSINO PRESENCIAL 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas 

Análise de textos, mapas, imaxes, gráficas, ... 

Desenvolvemento dun tema. 

Respostas a cuestións teóricas e prácticas. 

Test: verdadeiro -falso, textos mutilados, de opción múltiple, ... 

Definicións de conceptos. 

Exercicios de localización xeográfica. 

Escala numérica 

0 a 10 

Producións e prácticas 

 

Traballos individuais e 

colectivos 

Traballos de pequenas investigación. 

Traballos de procura de información e síntese. 

Elaboración de materiais Tic. 

Visionado de documentais. 

Análise de visitas e/ou exposicións 

Elaboración de resumos, gráficas ou mapas conceptuais 

Escala numérica  

de 0 a 10 

 

10: ben 

5: regular 

0: mal 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas 

telemáticas 

Análise de textos, mapas, imaxes, gráficas, ... 

Desenvolvemento dun tema. 

Respostas a cuestións teóricas e prácticas. 

Test: verdadeiro -falso, textos mutilados, de opción múltiple, ... 

Definicións de conceptos. 

Exercicios de localización xeográfica. 

Escala numérica 

0 a 10 

Producións e prácticas 

 

 

Traballos individuais e 

colectivos 

Traballos de pequenas investigación. 

Traballos de procura de información e síntese. 

Elaboración de materiais Tic. 

Visionado de documentais. 

Análise de visitas e/ou exposicións 

Elaboración de resumos, gráficas ou mapas conceptuais 

Escala numérica  

de 0 a 10 

 

10: ben 

5: regular 

0: mal 

 

8.4.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 A cualificación de cada trimestre ou avaliación será o resultado da suma das cualificacións 

obtidas polo alumno nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un 

deles: 

Apdo. Instrumentos de Observacións Ponderación 
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avaliación 

A Probas escritas 

Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos.  

Realizaranse unha ou maís por trimestre segundo a 

programación de cada grupo, que ten en conta o número de 

estándares, o nivel do grupo e os criterios do profesorado. De 

acordo con estes dous derradeiros criterios, o número de probas 

pode variar, independentemente do sinalado na programación 

inicial, cambios que serán oportunamente reflectidos nas actas 

de departamento. 

A nota deste apartado será a media das cualificacións obtidas 

nas distintas probas. Se algunha das probas non supera o 

mínimo de 3,5 puntos sobre 10, non se fará media para obter a 

porcentaxe indicada e recuperarase na rec da avaliación 

correspondente. 

90% 

B Rúbrica de traballos 

individuais e en grupo. 
Valoraranse de 0 a 10 puntos os traballos e/ou producións 

prácticas realizados ao longo do trimestre. 
10% 

 

Valoración: 

 A valoración das probas escritas farase de acordo cos criterios de corrección establecidos 

polo profesor en cada unha delas. 

 Na valoración das producións e prácticas seguiranse os criterios de corrección establecidos 

en cada caso polo profesor. 

 

8.4.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Os vixentes no centro. 

 

8.5. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

8.5.1. SEGUIMENTO, POR ESTÁNDARES, ENTRE A PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

PREVISTA E A REAL 

(ver na progrmación de cada materia)  
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8.5.2. INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

8.5.3. INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicadores de logro do proceso de ensino 
Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         

 
Escala 

 

Indicadores de logro da práctica docente 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección 

das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         
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8.6. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN 

E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 Este curso non hai alumnos con Historia do Mundo Contemporáneo pendente. 

 

8.7. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 

Non é de aplicación. 

8.8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 O profesorado que imparte docencia en bacharelato poderá decidir segundo estime 

conveniente ao respecto.  

 A diferenza da ESO, non se celebra xunta de avaliación inicial. 

8.9. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

  (concretados e relacionados cos estándares na táboa) 

 No noso centro non se decidiu en ningún nivel de ESO ou bacharelato que elemento 

transversal vai ser traballado de forma coordinada dende diferentes materias no curso actual. 

Os elementos transversais que se traballan nas materias impartidas polo departamento son 

basicamente os seguintes: a expresión oral e escrita e o emprego das tecnoloxías; a educación cívica, 

a educación para o respecto aos dereitos humanos e a paz, a educación para a igualdade entre os 

sexos e a prevención da violencia; a educación ambiental e o fomento do espírito emprendedor. 

A Expresión oral e escrita  e a comprensión lectora traballarémola:  

- Esixíndose unha boa redacción e presentación tanto dos exames como dos traballos que 

realicen ao longo do curso 

- Con postas en común sobre determinados aspectos, nos que deben facer un razoamento ben 

argumentado. 

- Lendo artigo de prensa 

- Cos debates por equipos 

- Coas exposicións orais dos libros históricos lidos. 

O desenvolvemento para a igualdade a todos os niveis e a concienciación para evitar todo tipo 

de violencia traballarémola: 

- Desenvolvendo actitudes dialogantes para potenciar a tolerancia e o respecto das ideas, 

crenzas ou costumes diferentes ás propias. 

- Desenvolver actitudes de rexeitamento ante as desigualdades sociais e económicas dos 

individuos e dos colectivos sociais. 
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- Corrixindo xuízos sexistas, dando un tratamento equilibrado ó papel desempeñado polos 

homes e as mulleres no desenvolvemento dos acontecementos históricos 

- Coñecendo e valorar a loita das mulleres polos seus dereitos 

- Valorando o papel das mulleres nos avances da sociedade ao longo da historia e en todos os 

seus aspectos 

- Participando en debates con actitude crítica e tolerante, argumentando as opinións propias e 

empregando o diálogo como medio de resolución das diferenzas de actitude e de 

pensamento 

- Analizando conflitos socioeconómicos e políticos, tanto presente como da historia pasada 

con actitude crítica e construtiva, fuxindo de posicións e solucións maniqueas. 

Os valores para a democracia, o pluralismo político e a igualdade a nivel xeral traballarémola: 

- Coñecendo e valorando as dificultades polas que atravesaron os homes e mulleres para 

conseguir os dereitos e liberdades ao longo do XIX e XX. 

- Analizando e estudando problemas con dimensión ética dun mundo cada vez mais 

globalizado: gasto armamentístico, problemas de refuxiados e emigrantes, desigualdades 

ricos-pobres... 

- Valorando a democracia como o mellor sistema para solucionar problemas de conflitividade 

social e política. 

- Apreciando os dereitos e as liberdades humanos como dereitos irrenunciables da 

humanidade. 

- Promovendo actitudes democráticas e de solidariedade con outros pobos e culturas 

- Coñecendo e valorar o papel das organizacións supranacionais e non gobernamentais na 

defensa da paz e da cooperación cos colectivos máis desfavorecidos. 

- Axudando a formar un xuízo crítico e razoado dos problemas actuais da presente sociedade 

española en xeral e galega en particular. 

O desenvolvemento sustentable traballarémola: 

- Coñecendo e valorando os máis destacados proxectos éticos contemporáneos concretados 

nas súas actuacións no noso contorno máis inmediato e na súa proxección internacional: 

loita polos dereitos humanos, feminismo, pacifismo, ecoloxismo.... 

- Analizando os valores e problemas da sociedade industrial e postindustrial a súa repercusión 

no medio ambiente e na calidade de vida. 

- Valorando e respectando o patrimonio natural, histórico, artístico e cultural, asumindo a 

responsabilidade da súa conservación e mellora. 

O afianzamento do espírito emprendedor traballarémola: 

- Coa elaboración de diferentes investigacións a través de fontes diversas e a súa exposición. 

- Co comentario de textos históricos onde o alumnado debe amosar a súa capacidade para 

sintetizar, relacionar causas e consecuencias e facer conclusións baseadas no seu 

coñecemento 

- Valorando nos traballos en grupo a boa organización e a distribución de tarefas feita. 

- Valorando a realización dos traballos individuais por iniciativa propia. 

- Insistindo na importancia do papel individual e o espírito de superación do home e a muller 

ao longo da historia contemporánea 



121 

 

En todas as unidades didácticas (ver as táboas na que se relacionan contidos, obxectivos, 

criterios de avaliación, competencias, estándares de aprendizaxe e transversais)  se traballa a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e a educación cívica, de 

acordo co expresado no artigo 4 do Decreto 86/2015. 

No proceso diario de ensino-aprendizaxe da materia estarán presentes nos estándares que se 

indican na citada táboa e concretados na programación de aula. 

 

8.10. CONTRIBUCIÓN AO PLANO DE CONVIVENCIA 

 O profesorado do departamento de xeografía e historia impulsará cantas medidas sexan 

necesarias para contribuír a alcanzar os obxectivos que, de ser o caso, se fixaran no plano de 

convivencia do centro así como a por en marcha as medidas contempladas no mesmo. 

8.11. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Obxectivos 

Mellorar a competencia lingüística do alumnado nos aspectos seguintes:  

a. Contribuír á mellora da lectura.  

b. Mellorar a expresión oral na vida cotiá. 

c. Saber buscar as ideas principais nun texto. 

d. Contribuír á mellora da expresión escrita no referente á redacción e ortografía. 

e. Coidar a presentación de exercicios, exames e traballos. 

 

Actividades 
a. Lectura comprensiva de textos relacionados coa materia. 

b. Realización de esquemas e resumos.. 

c. Lectura en voz alta. 

d. Expresión escrita cunha redacción axeitada e sen faltas de ortografía. 

e. Ter o caderno de clase cunha boa presentación. 

f. Debates sobre temas de interese xeográfica e/ou histórica e sobre temas transversais.. 

g. Traballos de investigación. 

h. Ler de xeito voluntario unha novela de temática histórica. 

i. Ler e comentar noticias de prensa relacionadas co mundo actual. 

j. Establecer lecturas obrigadas para cada nivel dun libro ou fragmento do mesmo.  

k. Realizar síntese e controis das lecturas realizadas. 

Criterios de avaliación 

a. Comprende a información lida 

b. Le en voz alta co ritmo e entoación axeitada para a súa idade 

c. Realiza resumes e esquemas seleccionando a información axeitadamente. 

d. Exprésase oralmente con coherencia. 

e. A súa expresión escrita é correcta en canto a redacción e ortografía. 

f. Sabe seleccionar o principal dun texto. 
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Libros 

 O profesor poderá recomendar ao alumnado a lectura de novelas históricas, biografías de 

personaxes históricos relevantes adaptadas ó seu nivel, como contribución ao Proxecto Lector e 

complemento de materias explicadas na aula. 

 

8.12. TRATAMENTO E FOMENTO DAS TICS 

A metodoloxía docente basearase sempre que sexa posible na utilización de ferramentas TIC 

(blogs, páxinas web, internet, medios audiovisuais,...) e se fose posible se faría traballo de aula con 

este tipo de ferramentas, busca de información, presentación da mesma,... Isto último parece difícil 

debido ó apremiante do curso no que respecta a tempo e contidos e aos problemas de conexión que 

temos no IES Pazo da Mercé. Ademais, a metodoloxía da composición de texto non se presta 

demasiado ó uso de ferramentas TIC, agás no que respecta á procura de información. 
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9. HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

9.1. CONTRIBUCIÓN DA HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO AO 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

En canto ás competencias clave, nesta materia trabállanse, de forma permanente, as seguintes: 

- Competencia social e cívica (CSC) 

A aportación da Historia do mundo contemporáneo céntrase na comprensión da realidade social 

actual e histórica; no coñecemento da evolución e a organización das sociedades, os seus logros, os 

seus problemas; na comprensión dos trazos das sociedades actuais; na adquisición de todo tipo de 

habilidades sociais; na comprensión das razóns que explican as accións humanas do pasado e o 

presente: empatía; no respecto polas opinións non coincidentes coas propias; no traballo corporativo; 

nos debates nos que aprenden a escoitar e respectar outras ideas; no achegamento a realidades 

sociais moi diferentes pasadas e presentes que permiten anticipar algúns dos problemas do futuro 

próximo nun mundo cada vez máis globalizado así, como afianzar a sensibilidade e o respecto cara 

ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio con especial referencia ao espazo galego. 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Fai referencia ao emprego correcto da linguaxe verbal. Pero tamén as linguaxes non verbais como a 

linguaxe gráfica, do cartelismo e a linguaxe das películas que se traballan en Historia do mundo 

contemporáneo; coa adquisición do vocabulario propio da area; coa exposición de traballos, ou 

pequenos resumos; coa lectura de novela histórica sobre o período. 

- Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Traballarémola coa aplicación de razoamentos distintos; a búsquea de explicacións multicausais e a 

predición de efectos e fenómenos sociais; coñecendo fontes de información diversa e a súa 

utilización; desenvolvendo estratexias para pensar, organizar, memorizar e recuperar información; 

realizando resumes, esquemas, mapas conceptuais, eixes cronolóxicos, gráficos ou enquisas. Para 

isto, aproveitaranse o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula e 

os recursos e as actividades da biblioteca do centro. 

E de forma máis esporádica ou puntual, en función dos contidos traballados, as restantes: 

- Competencia dixital (CD) 

En todas as materias do departamento de Xeografía e Historia se traballa coas TIC (ordenador con 

seus distintos programas, internet, etc) empregando diferentes fontes de información dixital: webs 

de historia, cartográficas, imaxes satélite, estatísticas, vídeos ou blogs co que o alumnado traballa na 

aula e na casa. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT) 

As aportacións da Historia , da Xeografía e da Arte concrétanse no uso de diferentes magnitudes, 

porcentaxes e proporcións; ao emprego da estatística básica, escalas numéricas e gráficas, 

codificacións numéricas de representacións; cálculos sinxelos de carácter demográfico. 

No campo da tecnoloxía a aportación é moi ampla: procura e obtención da información; 

observación directa e indirecta da realidade; análise de fontes escritas, gráficas, audiovisuais, sobre 

todo tipo de soportes; criterios de selección de información; relación e comparación de fontes así 

como a súa integración deforma crítica. 
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- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

É coa competencia social e cívica a máis directamente traballada na nosa área,coñecendo e 

valorando a evolución do pensamento e da cultura e as manifestacións artísticas ata a actualidade; 

seleccionando obras relevantes, ben por estilos ou por artistas; aprendendo destrezas de observación 

dos elementos de análise técnicos e iconográficos; aprendendo a respectar o patrimonio e a súa 

conservación e aprendendo en definitiva a apreciar mellor o noso patrimonio histórico, cultural e 

artístico co especial referencia ao patrimonio galego. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Contribuiremos a alcanzar esta competencia mediante a planificación de traballos; a toma de 

decisións; os debates e traballos tanto en grupo como individuais; revisando o aprendido, 

comparando os obxectivos iniciais cos logrados e extraendo as conclusións; presentando aos seus 

compañeiros as súas conclusións al ler novela histórica. Deste xeito o alumnado aprende 

creatividade, autonomía e iniciativa persoal que lle permitiran facer fronte a retos cada vez máis 

esixentes con confianza nun mesmo e sentido crítico. 

Nesta programación, relacionamos as competencias básicas con todos os aspectos 

curriculares (obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe) na táboa do 

apartado correpondente. 

As actividades específicas coas que en cada unidade pretendemos contribuír a acadar estas 

competencias están recollidas na programación de aula. 

O que segue é un exemplo do anterior para o primeiro dos estándares de aprendizaxe: 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

DE ETAPA 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

COMP. 

CLAVE 

B1-1. Definir os rasgos  

do Antigo Réxime 

describindo os seus 

aspectos demográficos, 

económicos, políticos, 

sociais e culturais.. 

B1-1.1. Extrae os rasgos 

do Antigo Réxime dun 

texto proposto que os 

conteña. 

Analiza textos relacionados con 

aspectos propios do Antigo 

Réxime e extrae as súas propias 

conclusións. 

Pág. 10. Doc. 1. 

Pág. 12. Doc. 6. 

Pág. 16. Doc. 13. 

Pág. 18. Doc. 16. 

Pág. 19. Doc. 17. 

Pág. 22. Doc. 24. 

Pág. 24. Doc. 27. 

Pág. 25. Doc. 29. 

Pág. 26. Doc. 30. 

Pág. 27. 

Doc. 32, 33 y 34. 

 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-1.2. Obtén e 

selecciona información 

escrita e gráfica relevante, 

utilizando fontes primarias 

ou secundarias, relativa ao 

Antigo Réxime 

Recopila, organiza e analiza 

información relevante sobre o 

Antigo Réxime para completar 

traballos, responder cuestións e 

expoñer dita información 

oralmente e/ou por escrito.  

Pág. 13. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 18. 

Acts. 5, 6, 7 y 8. 

Pág. 18. 

Acts. 9 y 10. 

Pág. 23. 

Acts. 11, 12 y 13. 

Pág. 27. Acts. 15, 16, 17 y 

18.  
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9.2. OBXECTIVOS 

9.2.1. Concreción dos obxectivos para hmc 1 bac 

- Explicar os feitos máis significativos da historia do mundo contemporáneo situándoos 

adecuadamente no tempo e no espazo, e destacando a súa incidencia sobre o presente. 

- Comprender e interrrelacionar os principais cambios económicos, sociais, políticos e 

culturais que configuran a historia dos últimos séculos. 

- Empregar con propiedade unha terminoloxía básica acuñada pola historiografía, e manexar 

diversas fontes que lles permitan contrastar as informacións. 

- Analizar as situacións e os problemas do presente, cunha visión que conduza a unha 

percepción global e coherente do mundo. 

- Fomentar a sensibilidade ante os problemas sociais actuais, potenciando unha actitude 

crítica e un sentido responsable e solidario na defensa dos dereitos humanos, os valores 

democráticos e os camiño cara á paz. 

- Comprender a historia como unha ciencia aberta á información e aos cambios que brindan as 

novas tecnoloxías. 

 

9.2.2. Concreción dos obxectivos por unidades didácticas  
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(ver programación de aula) 

9.3. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO 

2020-2021 POR MOR DO COVID19. 

 Tal e como se recolle na memoria do departamento do curso pasado, e de acordo coa 

adaptación da programación didáctica aprobada e publicada seguindo as instrucións do 27 de abril, 

en 4º da ESO traballáronse todos estándares mínimos de aprendizaxe que de seguido se relacionan: 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o 

Parlamentarismo. 

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas 

monarquías. 

XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade de 

áreas.  

HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de comezos do século 

XIX. 

HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos conflitos en que 

interveñen. 

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como 

información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e 

os contras. 

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os contras. 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 

XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios económicos 

en España. 

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá 

na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a 

Gran Guerra de 1914. 

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra 

Mundial. 

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados. 

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na 

actualidade. 
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9.4. PLANO DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON 

ADQUIRIDAS NO CURSO 2019-2020. 

 Aínda así, e dada a situación excepcional vivida o curso pasado, o profesor encargado da 

materia: 

- Realizará unha avaliación inicial ao principio de cada unidade didáctica para detectar as 

carencias e necesidades do alumnado relacionadas coa non adquisición ou adquisición 

insuficiente das aprendizaxes mínimas do curso anterior. 

- No caso de detectarse esas carencias, incorporará dende un enfoque competencial e a través 

dunha metodoloxía activa e participativa aquelas aprendizaxes necesarias para afrontar o 

estudo da Historia Contemporánea. 

 

9.5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Libro de texto 

Editorial Santillana 

ISBN 9788468095592 

 Decreto 86/2015 

M
ín

im
o

s 

T
em

a
s 

S
a

n
ti

ll
a

n
a
 

Tempora- 

lización 

M
es

 

S
es

ió
n

s 

1
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

 Bloque 

B1 
O Antigo Réxime 

 
1 

  

1.O Antigo Réxime 

B1.1 Trazos do Antigo Réxime. X  

Set 

Out 
10 

B1.2 Transformacións no Antigo Réxime: 

economía, poboación e sociedade. 
X  

B1.3 Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra.   

B1.4 O pensamento da Ilustración.   

B1.5 Relacións internacionais: equilibrio europeo.   

B1.6 Manifestacións artísticas do momento.   

 
Bloque 

B2 

As revolucións industriais e as súas 

consecuencias sociais 
 3,4,5   

3.Revolución industrial e 

nacionalismo. 

4. Segunda Revolución 

Industrial e imperialismo. 

5. Os cambios sociais: orixe e 

desenvolvemento do 

movemento obreiro. 

 

 

B2.1 
Revolución industrial: concepto, factores que 

a fan posible (económicos, sociais e 

ideolóxicos). 

X  

Nov 

Dec 
10 

B2.2 
Revolución ou revolucións industriais: 

características. Transformacións técnicas e 

novas fontes de enerxía. 

X  

B2.3 

Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do 

proceso de industrialización a outras zonas 

de Europa. Industrialización extraeuropea. 

Industrialización española e galega. 

X  

B2.4 
Cambios debidos á Revolución Industrial: 

transportes, agricultura, poboación 

(migracións e novo concepto de cidade). 

X  

B2.5 Economía industrial: pensamento e primeiras 

crises. 
X  

B.2.6 
Nacemento do proletariado e organización da 

clase obreira: orixes do sindicalismo e 

correntes de pensamento; partidos políticos 

X  
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obreiros. 

 
Bloque 

B3 A crise do Antigo Réxime  2   

2.Revolucións liberais e 

nacionalismo. 

B3.1 Crise do Antigo Réxime: visión global. X  

Out 13 

B3.2 Nacemento dos EEUU. X  

B3.3 Revolución Francesa de 1789: aspectos 

políticos e sociais. 
X  

B3.4 Imperio Napoleónico. X  

B3.5 O Congreso de Viena e o Absolutismo. X  

B3.6 Revolucións liberais ou burguesas de 1820, 

1830 e 1848. O caso español. 
X  

B3.7 O Nacionalismo: unificacións de Italia e 

Alemaña.  
X  

B3.8 Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo 

e o romanticismo. 
X  

B3.9 Independencia das colonias hispano-

americanas. 
X  

 
Bloque 

B4 

A dominación europea do mundo e 

a I Guerra Mundial 
 6,7,15   

8. As grandes potencias. 

 

9. A Primeira Guerra 

Mundial. 

 

15. América no século XX. 

B4.1 Tránsito do século XIX ao XX: visión global. X  

Dec 8 

B4.2 

Evolución dos principais Estados en Europa, 

América e Asia: Inglaterra vitoriana; 

Francia (III República e II Imperio); 

Alemaña bismarckiana; o Imperio 

Austrohúngaro; Rusia; os Estados Unidos 

(da Guerra Civil ata comezos do século 

XX) e Xapón (transformacións de finais do 

século XIX). 

  

B4.3 

Expansión colonial dos países industriais: 

causas; colonización e reparto de Asia, 

África e outros enclaves coloniais; 

consecuencias. 

X  

B4.4 Relacións internacionais. Paz Armada: a 

Tripla Alianza e a Tripla Entente. 
  

B4.5 I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e 

consecuencias. 
X  

2
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

 
Bloque 

B5 

O período de entreguerras, a II 

Guerra Mundial e as súas 

consecuencias 

 
8,9, 

10 
  

8. A Revolución rusa e a 

URSS. 

9. A economía de 

entreguerras. A Gran 

Depresión. 

10. O ascenso dos 

totalitarismos fascista e nazi. 

B5.1 Economía, sociedade e cultura da época: os 

anos vinte. 
X  

Xan 12 

B5.2 Revolución Rusa; formación e 

desenvolvemento da URSS. 
X  

B5.3 Tratados de Paz e reaxuste internacional: 

Sociedade de Nacións. 
X  

B5.4 Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran 

Depresión e o "New Deal". 
X  

B5.5 Fascismos europeos e nazismo alemán. X  

 
Bloque 

B6 

Relacións internacionais do período 

de entreguerras; viraxes cara á 

guerra. 

 11   

11. A Segunda Guerra 

Mundial. 

 

B5.7 II Guerra Mundial: orixes do conflito e 

características xerais. 
X  

Xan 

Feb 
14 

B5.8 Desenvolvemento da II Guerra Mundial.   

B5.9 Consecuencias da II Guerra Mundial. X  

B5.10 Antisemitismo: o Holocausto. X  

B5.11 Preparación da Paz e a ONU. X  

 Bloque Evolución de dous mundos  12,13   
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B6 diferentes e os seus enfrontamentos 

12. A Guerra Fría. 

 

13. Evolución dos bloques 

nun mundo bipolar. 

 

15. América no século XX. 

B6.1 Formación do bloque comunista fronte ao 

bloque capitalista: Guerra Fría. 
X  

Feb 

Mar 
12 

B6.2 
Evolución das relacións entre as dúas 

superpotencias. Conflitos: da Guerra Fría á 

coexistencia pacífica e a distensión. 

X  

B6.3 Evolución da economía mundial de posguerra. X  

B6.4 
Características sociais e culturais de dous 

modelos políticos diferentes: comunismo e 

capitalismo.  

X  

 
Bloque 

B7 

A descolonización e o terceiro 

mundo 
 14   

14. Descolonización e 

Terceiro Mundo. 

B7.1 Orixes, causas e factores da descolonización. X  

Abril 12 

B7.2 Etapas e modelos de descolonización. X  

B7.3 Desenvolvemento do proceso descolonizador: 

papel da ONU. 
X  

B7.4 
O terceiro mundo e o Movemento de Países 

Non Aliñados: problemas dos países do 

terceiro mundo. 

X  

B7.5 
Relacións entre os países desenvolvidos e non 

desenvolvidos; nacemento da axuda 

internacional. 

X  

 
Bloque 

B8 A crise do bloque comunista  13   

 

B8.1 A URSS e as democracias populares. X  

Maio 11 

B.8.2 Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e 

Glasnost. 
  

B8.3 Desintegración da URSS: CEI-Federación 

Rusa e as novas repúblicas exsoviéticas. 
  

B8.4 Caída do muro de Berlín e evolución dos 

países de Europa central e oriental. 
X  

B8.5 Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia. X  

3
ª 

a
v
a

li
a
ci

ó
n

 

 
Bloque 

B9 

O mundo capitalista na segunda 

metade do século XX 
 

13, 

15 
  

 

15. América no século XX. 

B9.1 Pensamento e cultura da sociedade capitalista 

na segunda metade do século XX. 
X  

Maio 

Xuñ 
11 

B9.2 Estado do benestar. X  

B9.3 Proceso de construción da Unión Europea: das 

Comunidades Europeas á Unión.  
X  

B9.4 Obxectivos e institucións da Unión Europea. X  

B9.5 Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 

aos 90. 
  

B9.6 Xapón e os novos países asiáticos 

industrializados. 
  

 
Bloque 

B10 

O mundo actual desde unha 

perspectiva histórica  

15, 

16, 

17 

  

15. América no século XX. 

 

16. Xeopolítica do mundo 

actual. 

 

17. Globalización, crises e 

cambios culturais. 

B10.1 

Globalización e medios de comunicación: 

impacto científico e tecnolóxico. Caída do 

muro de Berlín. Atentados de Nova York. 

A inmigración como fenómeno globalizado.  

X  

Xuñ 8 
B10.2 A ameaza terrorista nun mundo globalizado.  X  

B10.3 Europa: reto e unión. X  

B10.4 

Trazos salientables da sociedade 

norteamericana a comezos do século XXI, 

tras os atentados do 11 de setembro de 

2001. 
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B10.5 Hispanoamérica: situación actual. X  

B10.6 O mundo islámico na actualidade. X  

B10.7 África islámica, subsahariana e Sudáfrica. X  

B10.8 
A India e China do século XX ao XXI: 

evolución política, económica, social e de 

mentalidades. 

  

 

Bloque 

B11 

A historia contemporánea: o tempo 

histórico. Métodos e ferramentas 

propias da disciplina. 

    

 

B11.1 Tempo histórico.   Set 

a 

xuñ 

 B11.2 Fontes históricas.   

B11.3 Vocabulario histórico e artístico da Idade 

Contemporánea. 
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9.6. RELACIÓN ENTRE OS DISTINTOS ASPECTOS DO CURRÍCULO 
O

b
x
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Comp. 
clave 

 Bloque 1. O Antigo Réxime  

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B1.1. Trazos do Antigo Réxime. B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo 

Réxime, describindo os seus aspectos 

demográficos, económicos, políticos, sociais e 

culturais, utilizando diferentes tipos de 

diagramas. 

HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os 

conteña. 

CSC 
CAA 
CCL 

HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, 

utilizando fontes primarias ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociais e culturais. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 

HMCB1.1.4. Elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos 

do Antigo Réxime. 

CSC 
CAA 
CCL 

a 

b 

c 

d 

e 

h 

B1.2. Transformacións no Antigo 

Réxime: economía, poboación 

e sociedade. 

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo 

Réxime enumerar as que afectan a economía, a 

poboación e a sociedade. 

HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a 

economía, a poboación e a sociedade. 

CSC 

CAA 

CCL 

HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII 

e o século XVIII. 

CSC 

CAA 

CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B1.3. Revolucións e 

parlamentarismo en Inglaterra. 
B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do 

século XVII resumindo as características 

esenciais do sistema e valorando o papel das 

revolucións para alcanzar as transformacións 

necesarias para logralo. 

HMCB1.3.1. Describe as características do parlamentarismo inglés a partir de 

fontes históricas. 

CSC 
CCEC 
CCL 

HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas 

que promoven o cambio político do Antigo Réxime. 
CSC 

CCEC 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B1.4. O pensamento da 

Ilustración. 
B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co 

Liberalismo de comezo do século XIX, 

establecendo elementos de coincidencia entre 

ambas as ideoloxías. 

HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de 

comezos do século XIX. 

CSC 
CCEC 
CCL 

HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e AS diferenzas entre as ideas da 

Ilustración e o Liberalismo de comezos do século XIX. 

CSC 
CCEC 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

B1.5. Relacións internacionais: 

equilibrio europeo. 
B1.5. Describir as relacións internacionais do 

Antigo Réxime demostrando a idea de 

equilibrio europeo. 

HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos 

conflitos en que interveñen. CSC 
CAA 
CD 

a 
b 

B1.6. Manifestacións artísticas do B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de arte do Rococó. CSC 
CCEC 
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c 
d 
e 

momento. Antigo Réxime e seleccionar as obras máis 

destacadas. 

CCL 
CAA 

 Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais  
a 
b 
c 
d 
e 

B2.1. Revolución industrial: 

concepto, factores que a fan 

posible (económicos, sociais e 

ideolóxicos). 

B2.1. Obter información que permita explicar as 

revolucións industriais do século XIX, 

seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en 

liña nas que se ache dispoñible. 

HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 
CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
l 

B2.2. Revolución ou revolucións 

industriais: características. 

Transformacións técnicas e 

novas fontes de enerxía. 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do 

século XIX e establecer os seus trazos 

característicos e as súas consecuencias sociais 

HMCB2.2.1. Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución 

Industrial. 

CSC 
CAA 
CCL 

HMCB2.2.2. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións 

industriais. 
CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
m 
p 

B2.3. Protagonismo de Gran 

Bretaña e extensión do proceso 

de industrialización a outras 

zonas de Europa. 

Industrialización extraeuropea. 

Industrialización española e 

galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a 

industrialización, localizalos adecuadamente e 

establecer as rexións onde se produce ese 

avance. 

HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións 

industriais. 

CSC 
CAA 
CD 

HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do 

sector industrial dos primeiros países industrializados, a partir de fontes 

historiográficas. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 

HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito ou o fracaso da industrialización en 

España e en Galicia.  
CSC 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
l 

B2.4. Cambios debidos á 

Revolución Industrial: 

transportes, agricultura, 

poboación (migracións e novo 

concepto de cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na 

agricultura e na poboación que influíron ou 

foron consecuencia da Revolución Industrial do 

século XIX. 

HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX 

asociándoos ao proceso da Revolución Industrial. 

CSC 
CAA 

CSIEE 

HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a cidade industrial británica. CSC 
CAA 
CCL 

HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade 

industrial do século XIX. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das redes 

de transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

CSC 
CCL 
CD 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B2.5. Economía industrial: 

pensamento e primeiras crises. 
B2.5. Analizar e seleccionar ideas que 

identifiquen as características da economía 

industrial e do liberalismo económico. 

HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas 

posibles solucións a partir de fontes históricas. CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B2.6. Nacemento do proletariado 

e organización da clase obreira: 

orixes do sindicalismo e 

correntes de pensamento; 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que 

pretenden mellorar a situación da clase obreira 

do século XIX. 

HMCB2.6.1. Compara as correntes de pensamento social da época da 

Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e 

anarquismo. 

CSC 
CAA 
CCL 

HMCB2.6.2. Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo CSC 
CCL 
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m partidos políticos obreiros. obreiro. 

 Bloque 3. A crise do Antigo Réxime  

a 
b 
c 
d 
e 
h 
i 

B3.1. Crise do Antigo Réxime: 

visión global. 
B3.1. Analizar a evolución política, económica, 

social, cultural e de pensamento que caracteriza 

a primeira metade do século XIX, distinguindo 

os feitos, os personaxes e os símbolos, e 

encadrándoos en cada variable analizada.  

HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos 

acontecementos da primeira metade do século XIX. CSC 
CAA 

CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B3.2. Nacemento dos EEUU. B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da 

independencia de Estados Unidos, e establecer 

as causas máis inmediatas e as etapas da 

independencia. 

HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos 

Estados Unidos a partir de fontes historiográficas. CSC 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B3.3. Revolución Francesa de 

1789: aspectos políticos e 

sociais. 

B3.3. Explicar, a partir de información obtida en 

internet, a Revolución Francesa de 1789, 

incluíndo cada idea obtida nas causas, no 

desenvolvemento e nas consecuencias. 

HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. CSC 
CCL 

HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución 

Francesa. 
CSC 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

B3.4. Imperio Napoleónico. B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar 

a súa expansión europea e establecer as súas 

consecuencias. 

HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio 

Napoleónico. CSC 
CAA 
CD 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B3.5. O Congreso de Viena e o 

Absolutismo. 
B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do 

Congreso de Viena e a restauración do 

absolutismo, e identificar as súas consecuencias 

para os países implicados. 

HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de 

Viena, e relaciónaas coas súas consecuencias. CSC 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
p 

B3.6. Revolucións liberais ou 

burguesas de 1820, 1830 e 

1848. O caso español. 

B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 

1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas causas 

e o seu desenvolvemento. 

HMCB3.6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 

1830 e 1848. 
CSC 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

B3.7. O Nacionalismo: 

unificacións de Italia e 

Alemaña.  

B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia 

e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a 

partir da análise de fontes gráficas. 

HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir 

de fontes gráficas. CSC 
CCL 
CD 

a 
b 
c 
d 
e 

B3.8. Cultura e Arte: Europa 

entre o neoclasicismo e o 

romanticismo. 

B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de 

comezos do século XIX, obtendo información 

de medios bibliográficos ou de internet e 

HMCB3.8.1. Establece as características propias da pintura, a escultura e a 

arquitectura do Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. 
CSC 

CCEC 
CCL 
CAA 
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h 
m 
n 

presentándoa adecuadamente. 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B3.9. Independencia das colonias 

hispano-americanas. 
B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a 

independencia de Hispanoamérica. 
HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das 

colonias hispanoamericanas ao comezo do século XIX. CSC 
CMCCT 

CAA 

 Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial  
a 
b 
c 
d 
e 
h 

B4.1. Tránsito do século XIX ao 

XX: visión global. 
B4.1. Describir as transformacións e os conflitos 

xurdidos a finais do século XIX e comezos do 

século XX, e distinguir o seu desenvolvemento 

e os factores desencadeadores. 

HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se expliquen as cadeas causais e os 

procesos dentro do período de finais do século XIX e comezos do XX. CSC 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B4.2. Evolución dos principais 

Estados en Europa, América e 

Asia: Inglaterra vitoriana; 

Francia (III República e II 

Imperio); Alemaña 

bismarckiana; o Imperio 

Austrohúngaro; Rusia; os 

Estados Unidos (da Guerra 

Civil ata comezos do século 

XX) e Xapón (transformacións 

de finais do século XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, social e 

económica dos principais países europeos, 

ademais de Xapón e os Estados Unidos a finais 

do século XIX, e presentar información que 

explique tales feitos. 

HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución 

durante a segunda metade do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, o 

Imperio Austrohúngaro, Rusia, os Estados Unidos e Xapón. 

CSC 
CMCCT 

CAA 

HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as características que permiten 

identificar a Inglaterra vitoriana.  

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia. CSC 
CAA 
CCL 

HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os feitos que converten 

Alemaña nunha potencia europea durante o mandato de Bismarck. 
CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B4.3. Expansión colonial dos 

países industriais: causas; 

colonización e reparto de Asia, 

África e outros enclaves 

coloniais; consecuencias. 

B4.3. Describir a expansión imperialista de 

europeos, xaponeses e estadounidenses a finais 

do século XIX, e establecer as súas 

consecuencias. 

HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da 

expansión colonial da segunda metade do século XIX. 

CSC 
CAA 
CCL 

HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas. CSC 
CD 

CAA 

HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre 

colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B4.4. Relacións internacionais. 

Paz Armada: a Tripla Alianza e 

a Tripla Entente. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de 

alianzas do período da Paz Armada. 
HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz 

Armada. CSC 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, 

desenvolvemento e 

consecuencias. 

B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen 

á declaración das hostilidades da I Guerra 

Mundial, e desenvolver as súas etapas e as súas 

consecuencias. 

HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas 

da I Guerra Mundial. 

CSC 
CAA 
CCL 

HMCB4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados á I Guerra 

Mundial. 
CSC 
CCL 
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g 
h 

HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas 

históricos. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias 

da I Guerra Mundial. 

CSC 
CAA 
CCL 

 Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias  
a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.1. Economía, sociedade e 

cultura da época: os anos vinte. 
B5.1. Recoñecer as características do período de 

Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 

aspectos políticos, económicos, sociais ou 

culturais. 

HMCB5.1.1. Explica as características do período de Entreguerras a partir de 

manifestacións artísticas e culturais de comezos do século XX. CSC 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.2. Revolución Rusa; 

formación e desenvolvemento 

da URSS. 

B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da 

Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas 

etapas e os seus protagonistas máis 

significativos, e establecer as súas 

consecuencias. 

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 

1917. 
CSC 
CCL 

HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro 

de 1917. 
CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.3. Tratados de Paz e reaxuste 

internacional: Sociedade de 

Nacións. 

B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra 

Mundial e establecer como unha consecuencia 

o xurdimento da Sociedade de Nacións. 

HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e 

analiza as súas consecuencias a curto prazo.  

CSC 
CCL 
CAA 

HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións 

internacionais, a partir de fontes históricas.  
CSC 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.4. Estados Unidos e a crise de 

1929: a Gran Depresión e o 

"New Deal". 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os 

factores desencadeadores e as súas influencias 

na vida cotiá. 

HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. CSC 
CCL 
CAA 
CD 

HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. CSC 
CCL 

CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B5.5. Fascismos europeos e 

nazismo alemán. 
B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos 

europeos como ideoloxías que conduciron ao 

desencadeamento de conflitos no panorama 

europeo do momento. 

HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. CSC 
CCL 

HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade 

do século XX. CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.6. Relacións internacionais do 

período de entreguerras; viraxes 

cara á guerra. 

B5.6. Comprender as relacións internacionais no 

período de entreguerras como elementos 

importantes das causas da II Guerra Mundial. 

HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións internacionais 

anteriores ao estoupido da II Guerra Mundial. CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.7. II Guerra Mundial: orixes 

do conflito e características 

xerais. 

B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da 

II Guerra Mundial, así como os feitos máis 

característicos. 

HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas desencadeadores da II Guerra 

Mundial a partir de fontes históricas. CSC 
CAA 
CCL 
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a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.8. Desenvolvemento da II 

Guerra Mundial. 
B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento 

da II Guerra Mundial, distinguindo as que 

afectaron a Europa e as que afectaron aos 

Estados Unidos e a Xapón. 

HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea 

como na guerra do Pacífico. 

CSC 
CAA 
CCL 

HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de 

mapas históricos. 

CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.9. Consecuencias da II Guerra 

Mundial. 
B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como 

elemento de transformación da vida cotiá. 
HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 

CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B5.10. Antisemitismo: o 

Holocausto. 
B5.10. Entender o contexto en que se 

desenvolveu o Holocausto na guerra europea e 

as súas consecuencias. 

HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola 

Alemaña nazi. 

CSC 
CAA 
CD 

HMCB5.10.2. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.11. Preparación da Paz e a 

ONU. 
B5.11. Obter e seleccionar información escrita e 

gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 

secundarias, relativa á posguerra. 

HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas 

relacións internacionais e nos asuntos de descolonización. CSC 
CCL 
CAA 

 Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos  
a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.1. Formación do bloque 

comunista fronte ao bloque 

capitalista: Guerra Fría. 

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, 

sociais e culturais que explican o xurdimento 

dos dous bloques antagónicos, clasificándoos e 

presentándoos adecuadamente. 

HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que formaban os bloques comunista 

e capitalista. CSC 
CD 

a 
b 
c 
d 
e 

B6.2. Evolución das relacións 

entre as dúas superpotencias. 

Conflitos: da Guerra Fría á 

coexistencia pacífica e a 

distensión. 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia 

pacífica e a distensión, e as súas consecuencias, 

e establecer acontecementos que exemplifiquen 

cada unha destas etapas das relacións 

internacionais. 

HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a partir dun mapa 

histórico. CSC 
CAA 
CCL 
CD 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.3. Evolución da economía 

mundial de posguerra. 
B6.3. Distinguir feitos que explican o 

enfrontamento entre os bloques comunista e 

capitalista, revisando as novas dos medios de 

comunicación da época. 

HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se identifiquen co mundo 

capitalista e o mundo comunista. 
CSC 

HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, imaxes, mapas e gráficas que 

expliquen a evolución de ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e 

sinala a que bloque pertence e algúns motivos que explican esa pertenza. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.4. Características sociais e 

culturais de dous modelos 

políticos diferentes: comunismo 

e capitalismo.  

B6.4. Comparar e analizar o modelo capitalista co 

comunista desde os puntos de vista político, 

social, económico e cultural, e exemplificar coa 

selección de feitos que durante este período 

HMCB6.4.1. Explica algunhas características da economía capitalista a partir 

de gráficas. 

CSC 
CCL 

CMCCT 

HMCB6.4.2. Explica algunhas características da economía comunista a partir 

de gráficos. 

CSC 
CCL 

CMCCT 
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afectan as dúas grandes superpotencias: a 

URSS e os Estados Unidos. 
HMCB6.4.3. Establece razoadamente e comparativamente as diferenzas entre o 

mundo capitalista e o comunista. 

CSC 
CAA 
CCL 

HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo 

comunista. 
CSC 
CCL 

 Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo  
a 
b 
c 
d 
e 
h 

B7.1. Orixes, causas e factores da 

descolonización. 
B7.1. Explicar os motivos e os feitos que 

conducen á descolonización, e establecer as 

causas e os factores que explican o proceso. 

HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os 

seus conflitos. CSC 
CCL 
CD 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B7.2. Etapas e modelos de 

descolonización. 
B7.2. Describir as etapas e as consecuencias do 

proceso descolonizador, e identificar as que 

afectan a unhas colonias e a outras, 

establecendo feitos e personaxes significativos 

de cada proceso. 

HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as causas, os feitos e os factores que 

desencadean e explican o proceso descolonización. 
 

CSC 
CCL 
CAA 

HMCB7.2.2. Identifica e compara as características da descolonización de Asia 

e de África. 
CSC 
CCL 

a 
b 
c 
d 

B7.3. Desenvolvemento do 

proceso descolonizador: papel 

da ONU. 

B7.3. Definir o papel da ONU na 

descolonización, analizando información que 

demostre as súas actuacións. 

HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir 

de fontes históricas. 
CSC 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B7.4. O terceiro mundo e o 

Movemento de Países Non 

Aliñados: problemas dos países 

do terceiro mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do terceiro 

mundo e establecer as causas que o explican. 
HMCB7.4.1. Analiza as características dos países do terceiro mundo a partir de 

gráficas. 

CSC 
CCL 

CMCCT 

HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do terceiro mundo. CSC 
CD 

HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do Movemento de Países Non Aliñados e 

dos países subdesenvolvidos. 
CSC 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B7.5. Relacións entre os países 

desenvolvidos e non 

desenvolvidos; nacemento da 

axuda internacional. 

B7.5. Apreciar o nacemento da axuda 

internacional e o xurdimento das relacións entre 

os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

reproducindo as formas de axuda ao 

desenvolvemento e describindo as formas de 

neocolonialismo dentro da política de bloques. 

HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e 

os países en vías de desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa 

intervención neocolonialista.  CSC 
CCL 
CAA 

 Bloque 8. A crise do bloque comunista  

a 
b 
c 
d 
e 
h 
i 

B8.1. A URSS e as democracias 

populares. 
B8.1. Describir a situación da URSS a finais do 

século XX, establecendo os seus trazos máis 

significativos desde unha perspectiva política, 

social e económica. 

HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as repúblicas exsoviéticas e os países 

formados tras a caída do muro de Berlín. 
CSC 
CD 

HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que 

explican a desintegración da URSS, a formación da CEI e o xurdimento das 

repúblicas exsoviéticas. 

CSC 
CMCCT 

HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns desde os anos 80 ata a 

actualidade, utilizando mapas de situación.  

CSC 
CAA 
CD 
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CCL 

a 
b 
c 
d 

B8.2. Irrupción de M. Gorbachov: 

Perestroika e Glasnost. 
B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov 

nomeando as disposicións concernentes á 

Perestroika e á Glasnost, e resaltar as súas 

influencias. 

HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a 

época de Breznev ata a de Gorbachov. CSC 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 

B8.3. Desintegración da URSS: 

CEI-Federación Rusa e as 

novas repúblicas exsoviéticas. 

B8.3. Analizar a situación creada co xurdimento 

da CEI e as repúblicas exsoviéticas, recollendo 

informacións que resuman as novas 

circunstancias políticas e económicas. 

HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a situación política e económica 

das repúblicas exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. CSC 
CAA 

CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B8.4. Caída do muro de Berlín e 

evolución dos países de Europa 

central e oriental. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e 

nomear as súas repercusións nos países de 

Europa central e oriental. 

HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a caída do muro de Berlín. CSC 
CCL 

HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con Europa 

occidental.  
CSC 
CCL 

HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en internet para explicar de maneira 

razoada a disolución do bloque comunista. 

CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B8.5. Problema dos Balcáns. 

Guerra de Iugoslavia. 
B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, 

enumerar as causas do xurdimento de tal 

situación e resumir os feitos que configuran o 

desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

HMCB8.5.1. Describe comparativamente a evolución política dos países de 

Europa central e oriental tras a caída do muro de Berlín. 
CSC 
CCL 

HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as 

consecuencias da guerra dos Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia 
CSC 
CCL 

 Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX  
a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B9.1. Pensamento e cultura da 

sociedade capitalista na 

segunda metade do século XX. 

B9.1. Distinguir os postulados que defende a 

cultura capitalista da segunda metade do século 

XX establecendo as liñas de pensamento e os 

logros obtidos. 

HMCB9.1.1. Enumera as liñas de pensamento económico do mundo capitalista 

na segunda metade do século XX. 
CSC 
CCL 

HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país elaborando información a 

partir dunha procura guiada en internet 
CSC 
CAA 
CCL 

a 
b 
c 
d 

 

B9.2. Estado do benestar. B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás 

características significativas que inflúen na vida 

cotiá. 

HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado 

do benestar. CSC 
CCL 

a 
b 
c 
d 

B9.3. Proceso de construción da 

Unión Europea: das 

Comunidades Europeas á 

Unión.  

B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión 

Europea enumerando os fitos máis destacados 

que configuran a súa evolución. 

HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso de construción da 

Unión Europea. CSC 
CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 

B9.4. Obxectivos e institucións da 

Unión Europea. 
B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión Europea 

en relación coas institucións que compoñen a 

súa estrutura. 

HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as institucións da Unión Europea cos 

obxectivos que esta persegue. CSC 
CCL 

a 
b 
c 

B9.5. Evolución dos Estados 

Unidos: dos anos 60 aos 90. 
B9.5. Describir a evolución política, social e 

económica dos Estados Unidos desde os anos 

HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos feitos máis significativos de tipo 

político, social e económico dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90. 

CSC 
CMCCT 
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d 
e 
h 

60 aos 90 do século XX, sintetizando os 

aspectos que explican a transformación da 

sociedade norteamericana e que constitúen 

elementos orixinarios do Estado do benestar. 

HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante mapas ou redes conceptuais 

información referida aos Estados Unidos entre 1960 e 2000. CSC 
CD 

CAA 

a 
b 
c 
d 
e 

B9.6. Xapón e os novos países 

asiáticos industrializados. 
B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo 

de Xapón e os novos países industriais 

asiáticos, establecendo trazos de carácter 

político, económico, social e cultural. 

HMCB9.6.1. Establece razoadamente as características e os símbolos que 

explican aspectos singulares do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. CSC 
CAA 
CCL 

 Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica  

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
m 

B10.1. Globalización e medios de 

comunicación: impacto 

científico e tecnolóxico. Caída 

do muro de Berlín. Atentados 

de Nova York. A inmigración 

como fenómeno globalizado.  

B10.1. Analizar as características da 

globalización e describir a influencia dos 

medios de comunicación neste fenómeno, así 

como o impacto dos medios científicos e 

tecnolóxicos na sociedade actual. 

HMCB10.1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios 

dixitais. 

CSC 
CD 

CCL 
CAA 

HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e 

globalización a partir de fontes históricas. 

CSC 
CD 

CCL 
CSIEE 

HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes e material videográfico 

relacionados co mundo actual. 

CSC 
CD 

CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B10.2. A ameaza terrorista nun 

mundo globalizado.  
B10.2. Describir os efectos da ameaza terrorista 

(yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e explicar 

as súas características. 

HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza 

terrorista, organizacións que a sustentan, actos máis relevantes (11-S de Nova 

York, 11-M de Madrid 7-X de Londres, etc.), os seus símbolos e as 

repercusións na sociedade (cidadanía ameazada, asociacións de vítimas, 

mediación en conflitos, etc.), e analiza e comunica a información máis 

relevante. 

CSC 
CD 

CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B10.3. Europa: reto e unión. B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no 

mundo actual, identificando os seus problemas 

para amosarse como zona xeopolítica unida 

fronte a outras áreas. 

HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas 

xornalísticas seleccionadas. 

CSC 
CCL 
CAA 

HMCB10.3.2. Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na 

relación con outros países ou áreas xeopolíticas. 

CSC 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 

B10.4. Trazos salientables da 

sociedade norteamericana a 

comezos do século XXI, tras os 

atentados do 11 de setembro de 

2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables da 

sociedade norteamericana a comezos do século 

XXI identificando a transcendencia dos 

atentados do 11-S e explicando as 

transformacións e o impacto ocasionado a este 

país. 

HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da sociedade 

norteamericana, agrupados en política, sociedade, economía e cultura. 
CSC 
CD 

CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 

B10.5. Hispanoamérica: situación 

actual. 
B10.5. Analizar a evolución política, económica, 

social e cultural de Hispanoamérica. 
HMCB10.5.1. Describe os principais movementos políticos, económicos, 

sociais e culturais da Hispanoamérica actual. 
CSC 
CCL 
CAA 

a B10.6. O mundo islámico na B10.6. Describir a evolución do mundo islámico HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e CSC 



140 

 

b 
c 
d 
e 

actualidade. na actualidade, resumindo os seus trazos 

económicos, políticos, relixiosos e sociais. 
sociais do mundo islámico, e localiza nun mapa os países que o forman na 

actualidade. 

CD 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B10.7. África islámica, 

subsahariana e Sudáfrica. 
B10.7. Distinguir a evolución dos países de 

África relacionando as súas zoas 

xeoestratéxicas. 

HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais 

entre os principais países do continente africano. CSC 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B10.8. A India e China do século 

XX ao XXI: evolución política, 

económica, social e de 

mentalidades. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a India 

desde finais do século XX ao século XXI, 

seleccionando trazos políticos, económicos, 

sociais e de mentalidades 

HMCB10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de 

China e a India. 

CSC 
CCL 
CAA 

HMCB10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais 

entre países emerxentes de Asia e África.  

CSC 
CCL 
CAA 

 Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina.  

h 
l 
m 

B11.1. Tempo histórico. B11.1. Recoñecer que os acontecementos e 

procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

HMCB11.1.1. Recoñece que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo 

do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 
CSC 

CMCCT 
CAA 

e 
g 
h 
l 

B11.2. Fontes históricas. B11.2. Localizar e seleccionar información 

escrita e gráfica salientable utilizando fontes 

primarias e secundarias (biblioteca, internet, 

etc.), e analizar a súa credibilidade. 

HMCB11.2.1. Localiza e selecciona información escrita e gráfica salientable 

utilizando fontes primarias e secundarias, e analiza a súa credibilidade. 
CSC 
CD 

CAA 
CCL 

e 
h 
i 
n 

B11.3. Vocabulario histórico e 

artístico da Idade 

Contemporánea. 

B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e artístico 

con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado. 

HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 

necesario.  
CSC 
CCL 
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9.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO 

DE CONSECUCIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Estándares de aprendizaxe 

Decreto 86/2015 

G
ra

o
 m

ín
im

o
 

d
e 

co
n

se
cu

ci
ó

n
 %

 

Tempora 

lización 

Instr. de 

avaliación 

A
v

a
li

a
ci

ó
n

 

M
es

 

S
es

ió
n

s 
( 

  
) 

1
 P

ro
b

a 
es

cr
it

a 
0

%
) 

2
 T

ab
al

lo
s 

3
 T

ra
b
al

lo
 d

ia
ri

o
 

Bloque 1. O Antigo Réxime  1ª  10  

HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. 35%  

Set 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Out 

0,5 1,2,3 

HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 

primarias ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociais e culturais. 
35  1 1,2,3 

HMCB1.1.4. Elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos do Antigo 

Réxime. 
35  1 1,2,3 

HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a 

poboación e a sociedade. 
35  1 1,2,3 

HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e o século 

XVIII. 
35  1 1,2,3 

HMCB1.3.1. Describe as características do parlamentarismo inglés a partir de fontes 

históricas. 
35  1 1,2,3 

HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que 

promoven o cambio político do Antigo Réxime. 
35  1 1,2,3 

HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de comezos 

do século XIX. 
35  1 1,2,3 

HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e as diferenzas entre as ideas da Ilustración e o 

Liberalismo de comezos do século XIX. 
35  1 1,2,3 

HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos conflitos en 

que interveñen. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de arte do Rococó. 35  0,5 1,2,3 
Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais  1ª  10 1,2,3 

HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 35  

Nov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec 

1 1,2,3 
HMCB2.2.1. Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución Industrial. 35  0,5 1,2,3 
HMCB2.2.2. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións industriais. 35  0,5 1,2,3 
HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais. 35  0,5 1,2,3 
HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector 

industrial dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito ou o fracaso da industrialización en España e en 

Galicia.  
35  0,5 1,2,3 

HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao 

proceso da Revolución Industrial. 
35  1 1,2,3 

HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a cidade industrial británica. 35  0,5 1,2,3 
HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial 

do século XIX. 
35  1 1,2,3 

HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das redes de 

transporte: ferrocarril, estradas e canles. 
35  1 1,2,3 

HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles 

solucións a partir de fontes históricas. 
35  1 1,2,3 

HMCB2.6.1. Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución 

Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 
35  1 1,2,3 

HMCB2.6.2. Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. 35  1 1,2,3 
Bloque 3. A crise do Antigo Réxime  1ª  13 1,2,3 
HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos 

acontecementos da primeira metade do século XIX. 
35  

Out 

1 1,2,3 

HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos Estados 

Unidos a partir de fontes historiográficas. 
35  1 1,2,3 
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HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 35  1 1,2,3 
HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución Francesa. 35  1 1,2,3 
HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico. 35  1 1,2,3 
HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e 

relaciónaas coas súas consecuencias. 
35  1 1,2,3 

HMCB3.6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 

1848. 
35  2 1,2,3 

HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir de fontes 

gráficas. 
35  2 1,2,3 

HMCB3.8.1. Establece as características propias da pintura, a escultura e a arquitectura 

do Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. 
35  1 1,2,3 

HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das colonias 

hispanoamericanas ao comezo do século XIX. 
35  1 1,2,3 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial  1ª  8 1,2,3 
HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se expliquen as cadeas causais e os procesos 

dentro do período de finais do século XIX e comezos do XX. 
35  

Dec 

0,5 1,2,3 

HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a 

segunda metade do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, o Imperio 

Austrohúngaro, Rusia, os Estados Unidos e Xapón. 

35  1 1,2,3 

HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as características que permiten identificar a 

Inglaterra vitoriana.  
35  0,5 1,2,3 

HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia. 35  0,5 1,2,3 
HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os feitos que converten Alemaña nunha 

potencia europea durante o mandato de Bismarck. 
35  1 1,2,3 

HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión 

colonial da segunda metade do século XIX. 
35  1 1,2,3 

HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas. 35  0,5 1,2,3 
HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 
35  1 1,2,3 

HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada. 35  0,5 1,2,3 
HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I 

Guerra Mundial. 
35  1 1,2,3 

HMCB4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados á I Guerra Mundial. 35  0,25 1,2,3 
HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos. 35  0,25 1,2,3 
HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias da I Guerra 

Mundial. 
35  0,25 1,2,3 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas 

consecuencias 
 2ª  14 1,2,3 

HMCB5.1.1. Explica as características do período de Entreguerras a partir de 

manifestacións artísticas e culturais de comezos do século XX. 
35  

Dec 

1 1,2,3 

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. 35  1 1,2,3 
HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 35  1 1,2,3 
HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as súas 

consecuencias a curto prazo.  
35  1 1,2,3 

HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións 

internacionais, a partir de fontes históricas.  
35  0,5 1,2,3 

HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 35  0,5 1,2,3 
HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 35  1 1,2,3 
HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 35  1 1,2,3 
HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século 

XX. 
35  1 1,2,3 

HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións internacionais anteriores 

ao estoupido da II Guerra Mundial. 
35  1 1,2,3 

HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas desencadeadores da II Guerra Mundial a partir 

de fontes históricas. 
35  1 1,2,3 

HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na 

guerra do Pacífico. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas 

históricos. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 35  1 1,2,3 
HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña 

nazi. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB5.10.2. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 35  0,5 1,2,3 
HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións 

internacionais e nos asuntos de descolonización. 
35  1 1,2,3 
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Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos  2ª  12 1,2,3 
HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que formaban os bloques comunista e 

capitalista. 
35  

Xan 

 

Feb 

1 1,2,3 

HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 35  1 1,2,3 
HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se identifiquen co mundo capitalista e o 

mundo comunista. 
35  2 1,2,3 

HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, imaxes, mapas e gráficas que expliquen a 

evolución de ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque 

pertence e algúns motivos que explican esa pertenza. 

35  2 1,2,3 

HMCB6.4.1. Explica algunhas características da economía capitalista a partir de gráficas. 35  3 1,2,3 
HMCB6.4.2. Explica algunhas características da economía comunista a partir de gráficos. 35  3 1,2,3 
HMCB6.4.3. Establece razoadamente e comparativamente as diferenzas entre o mundo 

capitalista e o comunista. 
35  2 1,2,3 

HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo comunista. 35  2 1,2,3 
Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo  2ª  12 1,2,3 
HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus 

conflitos. 
35  

Feb 

Mar 

0,5 1,2,3 

HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as causas, os feitos e os factores que 

desencadean e explican o proceso descolonización. 
35  1 1,2,3 

HMCB7.2.2. Identifica e compara as características da descolonización de Asia e de 

África. 
35  2 1,2,3 

HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir de fontes 

históricas. 
35  2 1,2,3 

HMCB7.4.1. Analiza as características dos países do terceiro mundo a partir de gráficas. 35  2 1,2,3 
HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do terceiro mundo. 35  0,5 1,2,3 
HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do Movemento de Países Non Aliñados e dos países 

subdesenvolvidos. 
35  2 1,2,3 

HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os países 

en vías de desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa intervención 

neocolonialista.  

35  2 1,2,3 

Bloque 8. A crise do bloque comunista  2ª  11 1,2,3 

HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as repúblicas exsoviéticas e os países formados tras a 

caída do muro de Berlín. 
35  

Abr 

1 1,2,3 

HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que explican a 

desintegración da URSS, a formación da CEI e o xurdimento das repúblicas 

exsoviéticas. 

35  1 1,2,3 

HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns desde os anos 80 ata a actualidade, 

utilizando mapas de situación.  
35  1 1,2,3 

HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época de 

Breznev ata a de Gorbachov. 
35  1 1,2,3 

HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a situación política e económica das 

repúblicas exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 
35  1 1,2,3 

HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a caída do muro de Berlín. 35  1 1,2,3 
HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con Europa 

occidental.  
35  1 1,2,3 

HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en internet para explicar de maneira razoada a 

disolución do bloque comunista. 
35  1 1,2,3 

HMCB8.5.1. Describe comparativamente a evolución política dos países de Europa 

central e oriental tras a caída do muro de Berlín. 
35  1,5 1,2,3 

HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da 

guerra dos Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia 
35  1 1,2,3 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX  3ª  11 1,2,3 
HMCB9.1.1. Enumera as liñas de pensamento económico do mundo capitalista na 

segunda metade do século XX. 
35  

Maio 

1 1,2,3 

HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país elaborando información a partir dunha 

procura guiada en internet 
35  1 1,2,3 

HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do benestar. 35  2 1,2,3 
HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión 

Europea. 
35  1 1,2,3 

HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as institucións da Unión Europea cos obxectivos 

que esta persegue. 
35  1 1,2,3 

HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos feitos máis significativos de tipo político, 

social e económico dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90. 
35  2 1,2,3 

HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante mapas ou redes conceptuais información 

referida aos Estados Unidos entre 1960 e 2000. 
35  1 1,2,3 
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HMCB9.6.1. Establece razoadamente as características e os símbolos que explican 

aspectos singulares do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 
35  1 1,2,3 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica  3ª  8 1,2,3 
HMCB10.1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 
35  

Mai 

 

Xuñ 

1 1,2,3 

HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e 

globalización a partir de fontes históricas. 
35  1 1,2,3 

HMCB10.1.3. E30xtrae conclusións de imaxes e material videográfico relacionados co 

mundo actual 
35  0,5 1,2,3 

HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista, 

organizacións que a sustentan, actos máis relevantes (11-S de Nova York, 11-M de 

Madrid 7-X de Londres, etc.), os seus símbolos e as repercusións na sociedade 

(cidadanía ameazada, asociacións de vítimas, mediación en conflitos, etc.), e analiza e 

comunica a información máis relevante. 

35  0,5 1,2,3 

HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas xornalísticas 

seleccionadas. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB10.3.2. Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na relación 

con outros países ou áreas xeopolíticas. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da sociedade norteamericana, 

agrupados en política, sociedade, economía e cultura. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB10.5.1. Describe os principais movementos políticos, económicos, sociais e 

culturais da Hispanoamérica actual. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais do 

mundo islámico, e localiza nun mapa os países que o forman na actualidade. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os 

principais países do continente africano. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China e a 

India. 
35  0,5 1,2,3 

HMCB10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre países 

emerxentes de Asia e África.  
35  0,5 1,2,3 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico.  

Métodos e ferramentas propias da disciplina. 
 3ª   1,2,3 

HMCB11.1.1. Recoñece que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo 

e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 
35   0,25 1,2,3 

HMCB11.2.1. Localiza e selecciona información escrita e gráfica salientable utilizando 

fontes primarias e secundarias, e analiza a súa credibilidade. 
35   0,25 1,2,3 

HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.  35   0,25 1,2,3 

 

 

9.8. SEGUIMENTO, POR ESTÁNDARES, ENTRE A PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

PREVISTA E A REAL 

Estándares de aprendizaxe 

Decreto 86/2015 
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S
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n
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Bloque 1. O Antigo Réxime 1ª  10   

HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. 1ª 

Set 

 

 

Out 

   

HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 

primarias ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 
1ª    

HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais. 
1ª    

HMCB1.1.4. Elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos do Antigo 

Réxime. 
1ª    



145 

 

HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a 

poboación e a sociedade. 
1ª    

HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e o século 

XVIII. 
1ª    

HMCB1.3.1. Describe as características do parlamentarismo inglés a partir de fontes históricas. 1ª    

HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que promoven o 

cambio político do Antigo Réxime. 
1ª    

HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de comezos do 

século XIX. 
1ª    

HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e as diferenzas entre as ideas da Ilustración e o 

Liberalismo de comezos do século XIX. 
1ª    

HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos conflitos en que 

interveñen. 
1ª    

HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de arte do Rococó. 1ª    

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 1ª  10   

HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 1ª 

Nov 

 

 

Dec 

   

HMCB2.2.1. Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución Industrial. 1ª    

HMCB2.2.2. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións industriais. 1ª    

HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais. 1ª    

HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector 

industrial dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 
1ª    

HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito ou o fracaso da industrialización en España e en Galicia.  1ª    

HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso 

da Revolución Industrial. 
1ª    

HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a cidade industrial británica. 1ª    

HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do 

século XIX. 
1ª    

HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das redes de transporte: 

ferrocarril, estradas e canles. 
1ª    

HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles 

solucións a partir de fontes históricas. 
1ª    

HMCB2.6.1. Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 
1ª    

HMCB2.6.2. Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. 1ª    

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 1ª  13   

HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos acontecementos 

da primeira metade do século XIX. 
1ª 

Out 

   

HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos Estados Unidos a 

partir de fontes historiográficas. 
1ª    

HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 1ª    

HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución Francesa. 1ª    

HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico. 1ª    

HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas 

coas súas consecuencias. 
1ª    

HMCB3.6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848. 1ª    

HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir de fontes 

gráficas. 
1ª    

HMCB3.8.1. Establece as características propias da pintura, a escultura e a arquitectura do 

Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. 
1ª    

HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das colonias 

hispanoamericanas ao comezo do século XIX. 
1ª    

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 1ª  8   

HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se expliquen as cadeas causais e os procesos dentro 

do período de finais do século XIX e comezos do XX. 
1ª Dec    

HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a 

segunda metade do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, o Imperio Austrohúngaro, 

Rusia, os Estados Unidos e Xapón. 
1ª     

HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as características que permiten identificar a Inglaterra 1ª     
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vitoriana.  

HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia. 1ª     

HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os feitos que converten Alemaña nunha 

potencia europea durante o mandato de Bismarck. 
1ª     

HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión 

colonial da segunda metade do século XIX. 
1ª     

HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas. 1ª     

HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo 

e a Gran Guerra de 1914. 
1ª     

HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada. 1ª     

HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra 

Mundial. 
1ª     

HMCB4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados á I Guerra Mundial. 1ª     

HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos. 1ª     

HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias da I Guerra 

Mundial. 
1ª     

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas 

consecuencias 
2ª  14   

HMCB5.1.1. Explica as características do período de Entreguerras a partir de manifestacións 

artísticas e culturais de comezos do século XX. 
2ª 

Dec 

   

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. 2ª    

HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 2ª    

HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as súas 

consecuencias a curto prazo.  
2ª    

HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións internacionais, a 

partir de fontes históricas.  
2ª    

HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 2ª    

HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 2ª    

HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 2ª    

HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século XX. 2ª    

HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións internacionais anteriores ao 

estoupido da II Guerra Mundial. 
2ª    

HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas desencadeadores da II Guerra Mundial a partir de 

fontes históricas. 
2ª    

HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na guerra do 

Pacífico. 
2ª    

HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 2ª    

HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 2ª    

HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña nazi. 2ª    

HMCB5.10.2. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 2ª    

HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións internacionais 

e nos asuntos de descolonización. 
2ª    

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 2ª  12   

HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que formaban os bloques comunista e capitalista. 2ª 

Xan 

 

Feb 

   

HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 2ª    

HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se identifiquen co mundo capitalista e o mundo 

comunista. 
2ª    

HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, imaxes, mapas e gráficas que expliquen a 

evolución de ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence e 

algúns motivos que explican esa pertenza. 
2ª    

HMCB6.4.1. Explica algunhas características da economía capitalista a partir de gráficas. 2ª    

HMCB6.4.2. Explica algunhas características da economía comunista a partir de gráficos. 2ª    

HMCB6.4.3. Establece razoadamente e comparativamente as diferenzas entre o mundo 

capitalista e o comunista. 
2ª    

HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo comunista. 2ª    
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Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 2ª  12   

HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus conflitos. 2ª 

Feb 

 

 

Mar 

   

HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as causas, os feitos e os factores que desencadean e 

explican o proceso descolonización. 
2ª    

HMCB7.2.2. Identifica e compara as características da descolonización de Asia e de África. 2ª    

HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir de fontes 

históricas. 
2ª    

HMCB7.4.1. Analiza as características dos países do terceiro mundo a partir de gráficas. 2ª    

HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do terceiro mundo. 2ª    

HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do Movemento de Países Non Aliñados e dos países 

subdesenvolvidos. 
2ª    

HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os países en vías 

de desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa intervención neocolonialista.  
2ª    

Bloque 8. A crise do bloque comunista 2ª  11   

HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as repúblicas exsoviéticas e os países formados tras a caída do 

muro de Berlín. 
2ª 

Abr 

   

HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que explican a 

desintegración da URSS, a formación da CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 
2ª    

HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns desde os anos 80 ata a actualidade, utilizando 

mapas de situación.  
2ª    

HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época de 

Breznev ata a de Gorbachov. 
2ª    

HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a situación política e económica das repúblicas 

exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 
2ª    

HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a caída do muro de Berlín. 2ª    

HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.  2ª    

HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en internet para explicar de maneira razoada a 

disolución do bloque comunista. 
2ª    

HMCB8.5.1. Describe comparativamente a evolución política dos países de Europa central e 

oriental tras a caída do muro de Berlín. 
2ª    

HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da guerra dos 

Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia 
2ª    

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 3ª  11   

HMCB9.1.1. Enumera as liñas de pensamento económico do mundo capitalista na segunda 

metade do século XX. 
3ª 

Maio 

   

HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país elaborando información a partir dunha 

procura guiada en internet 
3ª    

HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do benestar. 3ª    

HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión Europea. 3ª    

HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as institucións da Unión Europea cos obxectivos que esta 

persegue. 
3ª    

HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos feitos máis significativos de tipo político, social e 

económico dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90. 
3ª    

HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante mapas ou redes conceptuais información referida 

aos Estados Unidos entre 1960 e 2000. 
3ª    

HMCB9.6.1. Establece razoadamente as características e os símbolos que explican aspectos 

singulares do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 
3ª    

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 3ª  8   

HMCB10.1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do 

fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 
3ª 

Mai 

 

 

 

 

 

 

 

Xuñ 

   

HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a 

partir de fontes históricas. 
3ª    

HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes e material videográfico relacionados co mundo 

actual. 
3ª    

HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista, organizacións 

que a sustentan, actos máis relevantes (11-S de Nova York, 11-M de Madrid 7-X de Londres, 

etc.), os seus símbolos e as repercusións na sociedade (cidadanía ameazada, asociacións de 

vítimas, mediación en conflitos, etc.), e analiza e comunica a información máis relevante. 

3ª    

HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas xornalísticas 

seleccionadas. 
3ª    
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HMCB10.3.2. Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na relación con 

outros países ou áreas xeopolíticas. 
3ª    

HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da sociedade norteamericana, 

agrupados en política, sociedade, economía e cultura. 
3ª    

HMCB10.5.1. Describe os principais movementos políticos, económicos, sociais e culturais da 

Hispanoamérica actual. 
3ª    

HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais do mundo 

islámico, e localiza nun mapa os países que o forman na actualidade. 
3ª    

HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os principais 

países do continente africano. 
3ª    

HMCB10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China e a India. 3ª    

HMCB10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre países 

emerxentes de Asia e África.  
3ª    

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico.  

Métodos e ferramentas propias da disciplina. 
Todas Todos    

HMCB11.1.1. Recoñece que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía).      

HMCB11.2.1. Localiza e selecciona información escrita e gráfica salientable utilizando fontes 

primarias e secundarias, e analiza a súa credibilidade.      

HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.       
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10. HISTORIA DE ESPAÑA 

10.1. CONCRECIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE ÁS QUE PODE 

CONTRIBUÍR A HISTORIA DE ESPAÑA 

A aprendizaxe da Historia de España centrarase no desenvolvemento dos seguintes obxectivos 

competenciais para cada unha das competencias: 

1. Competencias sociais e cívicas 

- Identificar e reflexionar sobre diferentes problemáticas sociais, políticas e económicas tratadas 

ao longo da Historia de España. 

- Aplicar os coñecementos desenvolvidos en diferentes momentos da Historia de España á 

reflexión ou resolución de problemas da actualidade. 

- Relacionarse lingüísticamente con outras persoas e convivir con elas. 

- Erradicar os usos discriminatorios da linguaxe, detectando prexuízos e imaxes estereotipadas. 

- Realizar actividades en grupo extraendo ensinanzas das achegas realizadas por outras persoas. 

- Expresarse de forma asertiva e amosar unha actitude favorable ao diálogo e ao traballo 

cooperativo. 

- Valorar a reflexión histórica como instrumento para mellorar a capacidade para coñecer a nosa 

realidade social e mellorar a convivencia coas persoas da nosa redonda. 

2. Competencia de conciencia e expresións culturais 

- Contextualizar as obras, ilustracións e textos no seu momento histórico relacionándoos coa súa 

realidade social, cultural e política. 

- Apreciar o estudo da Historia de España como medio de reflexión sobre os feittos do pasado e 

como instrumento de coñecemento da propia cultura e sociedade. 

- Valorar a dimensión literaria dos textos históricos apreciando a forma, o estilo e o uso da 

linguaxe en diferentes textos. 

- Apreciar manifestacións artísticas como a literatura, a música, a pintura ou o cine axudándose de 

instrumentos de análise histórica na súa valoración. 

3. Competencia en comunicación lingüística 

- Aplicar diferentes estratexias de comprensión, análise e valoración de textos. 

- Comprender e compor textos como medio para optimizar a aprendizaxe e o estudo dos sucesos 

históricos. 

- Familiarizarse co léxico propio da área e entender as diferentes acepcións dun mesmo termo en 

función do contexto no que se emprega. 

- Definir conceptos usando a linguaxe específica da área. 

- Comunicarse argumentando as ideas propias e respectando as quendas de palabra dentro dun 

grupo. 

- Escoitar as opinións distintas á propia con respecto, sensibilidade e espírito crítico. 

- Expor opinións de forma argumentada ao longo dun debate. 
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- Recorrer ao uso activo de mecanismos que permiten a ampliación e a consolidación do 

vocabulario. 

- Aprender a recoñecer o significado dun termo a partir do seu contexto. 

- Valorar a lingua e o seu correcto uso como instrumento básico de reflexión e desenvolvemento 

persoal. 

4. Competencia dixital 

- Analizar de forma crítica a información recibida a través dos medios de comunicación e da 

Internet. 

- Aplicar coñecementos, habilidades e procedementos propios da Historia á análise crítica da 

información dos medios de comunicación e da Internet. 

- Proporcionar coñecementos e destrezas para a busca de información relevante. 

- Recorrer a soportes electrónicos no proceso de escritura. 

- Adquirir habilidades para a reutilización da información na produción de textos orais e escritos 

propios. 

- Utilizar adecuadamente as bibliotecas e a Internet. 

5. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

- Comprender a relevancia e as implicacións do avance tecnolóxico e científico para as 

transformacións sociais, políticas e económicas ao longo da historia de España. 

- Recoñecer diferentes ferramentas de análise de datos estatísticos relacionadas coas ciencias ou as 

matemáticas. 

- Valorar a aplicación de procedementos de análise e reflexión para o estudo da historia como 

instrumentos aplicables a diferentes áreas de saber matemático e científico. 

- Desenvolver actitudes de interese polo coñecemento de diferentes materias e ciencias a través da 

interpretación de gráficos e datos. 

- Analizar, comprender e transmitir información relativa a diferentes ámbitos das ciencias naturais 

e sociais. 

6. Competencia de aprender a aprender 

- Identificar a idea principal dun texto e resumir o seu contido. 

- Relacionar obras ou textos históricos de diferente índole e extensión cun determinado contexto 

histórico, social ou político. 

- Comparar entre si diferentes teorías ou puntos de vista históricos e as propostas diversas que 

realizan sobre unha mesma problemática ou xeito de proceder extraendo as súas propias 

conclusións. 

- Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 

- Confrontar as propias opinións ou coñecementos con outras fontes de coñecemento ou opinión. 

- Formular solucións a problemas complexos a partir dunha análise previa exhaustiva 

7. Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

- Valorar a Historia, as cuestións abordadas ao longo da Historia de España e os procedementos de 

análises históricas como instrumentos de autocoñecemento e desenvolvemento persoal. 
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- Formarse e expresar unha opinión propia sobre cuestións históricas de diversa índole e sobre 

cuestións de actualidade ou da propia realidade cotiá. 

- Analizar e resolver problemas, trazar plans e emprender procesos de decisión. 

- Realizar pequenas investigacións de forma autónoma. 

- Analizar criticamente os propios valores, prexuízos e opinións. 

- Valorar criticamente a nosa interacción co medio social. 

 

10.2. OBXECTIVOS 

(Ver obxectivos xerais do bacharelato e programación de aula) 

 

10.3. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO 

2020-2021 POR MOR DO COVID19. 

 Tal e como se recolle na memoria do departamento do curso pasado, e de acordo coa 

adaptación da programación didáctica aprobada e publicada seguindo as instrucións do 27 de abril, 

en Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Baccharelato traballáronse todos estándares 

mínimos de aprendizaxe que de seguido se relacionan: 

HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. 

HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias 

ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 

HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais. 

HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a poboación e 

a sociedade. 

HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de comezos do século 

XIX. 

HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e AS diferenzas entre as ideas da Ilustración e o Liberalismo 

de comezos do século XIX. 

HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 

HMCB2.2.1. Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución Industrial. 

HMCB2.2.2. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións industriais. 

HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial 

dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 

HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso da 

Revolución Industrial. 

HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles solucións 

a partir de fontes históricas. 
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HMCB2.6.1. Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

HMCB2.6.2. Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. 

HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos Estados Unidos a partir 

de fontes historiográficas. 

HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 

HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución Francesa. 

HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico.HMCB3.5.1. 

Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas coas súas 

consecuencias. 

HMCB3.6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848. 

HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir de fontes gráficas. 

HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se expliquen as cadeas causais e os procesos dentro do 

período de finais do século XIX e comezos do XX. 

HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial 

da segunda metade do século XIX. 

HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas. 

HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a 

Gran Guerra de 1914. 

HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada. 

HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra 

Mundial. 

HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias da I Guerra Mundial. 

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. 

HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 

HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as súas 

consecuencias a curto prazo.  

HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións internacionais, a partir 

de fontes históricas.  

 

10.4. PLANO DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON 

ADQUIRIDAS NO CURSO 2019-2020. 

 Unha parte importante do alumnado de Historia de España non cursou o curso pasado 

Historia do Mundo Contemporáneo. Ademais, todo o alumnado traballou os contidos de Historia 

Contemporánea en 4º da ESO. Daquela, as consecuencias da situación vivida o curso anterior non 

son significativas neste curso e materia. 
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 Aínda así, e dada a situación excepcional vivida o curso pasado, os profesores encargados da 

materia: 

- Realizará unha avaliación inicial ao principio de cada unidade didáctica para detectar as 

carencias e necesidades do alumnado relacionadas coa non adquisición ou adquisición 

insuficiente das aprendizaxes mínimas do curso anterior e tamén do feito que unha parte do 

alumnado non cursara Historia do Mundo Contemporáneo. 

- No caso de detectarse esas carencias, incorporará dende un enfoque competencial e a través 

dunha metodoloxía activa e participativa aquelas aprendizaxes necesarias para afrontar o 

estudo da Historia de España. 

10.5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Libro de texto 

Editorial Baía 

ISBN 9788468095592 

Decreto 86/2015 

 Tempora 

lización 

M
ín

im
o

s 

M
es

 

S
es

ió
n

s 

1
ª 

a
v

a
li

a
ci

ó
n

 

 Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios 

comúns 

 Todos  

Todos os temas 

B0.1. Método histórico. Fontes e perspectivas.    

B0.2. Análise e comentario de fontes.    

B0.3. Utilidade das fontes.    

B0.4. Mapas e liñas do tempo.    

 
Bloque 1. A Península Ibérica desde os 

primeiros humanos ata a desaparición da 

monarquía Visigoda (711) 

 Set 3 

Tema 1. Hispania e Gallaecia na 

antigüidade. 

B1.1. Da prehistoria á monarquía visigoda: prehistoria 

(evolución do Paleolítico ao Neolítico; pintura 

cantábrica e levantina; importancia da metalurxia); 

configuración das áreas celta e ibérica (Tartesos, 

indoeuropeos e colonizadores orientais; cultura 

castrexa); Hispania romana (conquista e 

romanización da Península; legado cultural romano; 

exemplo galego); monarquía visigoda (ruralización da 

economía; poder da Igrexa e a nobreza). 

   

 Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un 

mapa político en constante cambio (711-1474) 
 Set 4 

Tema 2. Al-Andalus e os reinos 

cristiáns medievais. 

B2.1. Al-Andalus: conquista musulmá da Península; 

evolución política de Al-Andalus; revitalización 

económica e urbana; estrutura social; relixión, cultura 

e arte. 

   

B2.2. Os reinos cristiáns do século XIII ao XV: 

evolución política; nacemento das Cortes. Os reinos 

cristiáns na baixa Idade Media (séculos XIV e XV): 

diferente evolución e organización política das coroas 

de Castela, Aragón e Navarra. Proceso de reconquista 

e repoboación. 

   

B2.3. Os reinos cristiáns na Idade Media: réxime 

señorial e sociedade estamental. Tensións sociais. 
   

B2.4. Os reinos cristiáns na Idade Media: do 

estancamento á expansión económica. Crises agraria 

e demográfica. 

   

B2.5. O Camiño de Santiago. Unha cultura plural:    
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cristiáns, musulmáns e xudeus. Manifestacións 

artísticas. 

 Bloque 3. A formación da monarquía hispánica 

e a súa expansión mundial (1474-1700) 
 Out 4 

Tema 3. Os Reis Católicos e a 

Monarquía hispánica 

B3.1. Os Reis Católicos: unión dinástica de Castela e 

Aragón; reorganización do Estado; política relixiosa; 

conquista de Granada; descuberta de América; 

incorporación de Navarra; relacións con Portugal. 

   

B3.2. Auxe do Imperio no século XVI: dominios de 

Carlos I e de Filipe II; modelo político dos Austrias; 

conflitos internos; conflitos relixiosos no seo do 

Imperio; conflitos exteriores; exploración e 

colonización de América e do Pacífico; política 

económica respecto a América; a revolución dos 

prezos e o custo do Imperio. 

   

B3.3. Crise e decadencia do Imperio no século XVII: os 

validos; expulsión dos mouriscos; proxectos de 

reforma de Olivares; guerra dos Trinta Anos e perda 

da hexemonía en Europa en favor de Francia; 

rebelións de Cataluña e Portugal en 1640; Carlos II e 

o problema sucesorio; crise demográfica e 

económica. 

   

B3.4. Século de Ouro español: do Humanismo á 

Contrarreforma; Renacemento e Barroco na literatura 

e na arte. 

   

 Bloque 4. España na órbita francesa: o 

reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 
 Out 6 

Tema 4. A Monarquía borbónica 

no Antigo Réxime 

B4.1. Cambio dinástico e Guerra de Sucesión: unha 

contenda civil e europea; a Paz de Utrecht e o novo 

equilibrio europeo; os pactos de familia con Francia. 

X   

B4.2. Reformas institucionais: novo modelo de Estado; 

Administración en América; Facenda Real; relacións 

Igrexa-Estado. 

   

B4.3. Economía e política económica: recuperación 

demográfica; problemas da agricultura, a industria e o 

comercio; liberalización do comercio con América. 

   

B4.4. Engalaxe económica de Cataluña. Estancamento 

económico de Galicia. 
   

B4.5. A Ilustración en España e Galicia: proxectistas, 

anovadores e ilustrados; despotismo ilustrado; novo 

concepto de educación; Sociedades Económicas de 

Amigos do País; prensa periódica. 

   

 Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-

1833): Liberalismo fronte a Absolutismo 
 Nov 9 

Tema 5. Inicios e consolidación do 

réxime liberal 

B5.1. Impacto da Revolución Francesa: relacións entre 

España e Francia; Guerra da Independencia. 
X   

B5.2. Primeiro intento de revolución liberal, Cortes de 

Cádiz e Constitución de 1812. 
X   

B5.3. Reinado de Fernando VII: restauración do 

absolutismo; trienio liberal; reacción absolutista. 
X   

B5.4. Emancipación da América española: 

protagonismo crioulo; fases do proceso; repercusións 

para España. 

   

B5.5. A obra de Goya como testemuño da época.    

 
Bloque 6. A conflitiva construción do Estado 

liberal (1833-1874)  
Nov 

Dec 
10 

Tema 5. Inicios e consolidación do 

réxime liberal 

B6.1. O carlismo como derradeiro bastión absolutista: 

ideario e apoios sociais; as dúas primeiras guerras 

carlistas. 

X   

B6.2. Triunfo e consolidación do liberalismo no reinado 

de Isabel II: primeiros partidos políticos; 

protagonismo político dos militares; lexislación 

económica de signo liberal; nova sociedade de clases. 

X   

B6.3. Proceso constitucional. X   
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B6.4. Sexenio Democrático: revolución de 1868 e caída 

da monarquía isabelina; procura de alternativas 

políticas e monarquía de Amadeo I; primeira 

República; guerra de Cuba, terceira guerra carlista e 

insurrección cantonal. 

X   

B6.5. Inicios do movemento obreiro español: 

condicións de vida da poboación obreira e labrega; a 

Asociación Internacional de Traballadores e o 

xurdimento das correntes anarquista e socialista.  

X   

2
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

 
Bloque 7. A Restauración Borbónica: 

implantación e afianzamento dun novo sistema 

político (1874-1902) 

 
 

Xan 
9 

Tema 7. Estado e nación na 

Restauración borbónica 

B7.1. Teoría e realidade do sistema canovista: 

inspiración no modelo inglés; a Constitución de 1876 

e o bipartidismo; quenda de partidos, caciquismo e 

fraude electoral. 

X   

B7.2. Oposición ao sistema: catalanismo, nacionalismo 

vasco, rexionalismo galego e movemento obreiro. 
X   

B7.3. Éxitos políticos: estabilidade e consolidación do 

poder civil; liquidación do problema carlista; solución 

temporal do problema de Cuba. 

X   

B7.4. Perda das derradeiras colonias e crise de 1898: 

guerra de Cuba e con Estados Unidos; Tratado de 

París; rexeneracionismo. 

X   

 
Bloque 8. Continuidade e transformacións 

económicas no século XIX: un desenvolvemento 

insuficiente 

 
Xan 

Feb 
9 

Tema 6. As transformacións 

económicas na España liberal 

B8.1. Lento crecemento da poboación: mantemento dun 

réxime demográfico antigo; excepción de Cataluña. 
X   

B8.2. Economía española no XIX: agricultura protexida 

e estancada (efectos das desamortizacións; baixos 

rendementos); deficiente industrialización (industria 

téxtil catalá, siderurxia e a minaría); dificultades dos 

transportes (condicionamentos xeográficos; rede de 

ferrocarrís); comercio (proteccionismo fronte a 

librecambismo); finanzas (a peseta como unidade 

monetaria; desenvolvemento da banca moderna; 

problemas da Facenda; investimentos estranxeiros. O 

caso galego. 

X   

 Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e 

a caída da monarquía (1902-1931) 
 Feb 9 

Tema 7. Estado e nación na 

Restauración borbónica 

B9.1. Intentos de modernización do sistema: 

revisionismo político dos primeiros gobernos de 

Afonso XIII; oposición de republicanos e 

nacionalistas cataláns, vascos, galegos e andaluces. 

X   

B9.2. Quebra do sistema: impacto dos acontecementos 

exteriores (intervención en Marrocos; I Guerra 

Mundial; Revolución Rusa); crecente axitación social 

(Semana Tráxica de Barcelona; crise xeral de 1917; 

"trienio bolchevique" en Andalucía). 

X   

B9.3. Ditadura de Primo de Rivera: directorio militar e 

directorio civil; remate da guerra de Marrocos; caída 

da ditadura; afundimento da monarquía. 

X   

B9.4. Crecemento económico e cambios demográficos 

no primeiro terzo do século: efectos da Guerra 

Mundial na economía española; intervencionismo 

estatal da ditadura; transición ao réxime demográfico 

moderno; movementos migratorios; transvasamento 

de poboación da agricultura á industria. 

X   

 
 

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun 

contexto de crise internacional (1931-1939)  
Feb 

Mar 
10 

3
ª 

a
v
a
li

a

ci
ó
n

 Tema 8. Segunda República e 

guerra Civil 

B10.1. A II República como solución democrática ao 

afundimento do sistema da Restauración. 
X   

B10.2. Evolución política durante a II República: bienio 

reformista (Constitución de 1931; política de 
X   
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reformas; Estatuto de Cataluña; forzas de oposición á 

República); bienio radical-cedista (política 

restauradora e radicalización popular; revolución de 

Asturias); Fronte Popular (primeiras actuacións do 

Goberno; preparación do golpe militar). 

B10.3. Guerra Civil: sublevación e desenvolvemento da 

guerra; dimensión internacional do conflito; 

evolución das dúas zonas; consecuencias da guerra. 

X   

B10.4. Idade de Prata da cultura española: da xeración 

do 98 á do 36.  
   

 Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)  Abr 9 

Tema 9. España no franquismo 

B11.1. Características e evolución do franquismo:  

postguerra (grupos ideolóxicos e apoios sociais do 

franquismo; oscilantes relacións co exterior; 

configuración política do novo Estado; represión 

política; autarquía económica); anos do 

"desenvolvemento" (plans de desenvolvemento e o 

crecemento económico; transformacións sociais; 

reafirmación política do réxime; política exterior; 

crecente oposición ao franquismo); fin do franquismo 

(inestabilidade política; dificultades exteriores; 

efectos da crise económica internacional de 1973). 

X   

B11.2. Cultura española durante o franquismo: cultura 

oficial; cultura do exilio; cultura interior á marxe do 

sistema. 

X   

 
Bloque 12. Normalización democrática de 

España e integración en Europa (desde 1975) 
 

Abr 

Maio 
8 

Tema 10. España en democracia 

B12.1. Transición á democracia: crise económica 

mundial; alternativas políticas ao franquismo, 

continuísmo, reforma ou ruptura; o papel do Rei; a lei 

para a reforma política; primeiras eleccións 

democráticas. 

X   

B12.2. Período constituínte: Pactos da Moncloa; 

preautonomías de Cataluña e o País Vasco; 

Constitución de 1978 e Estado das autonomías. O 

caso de Galicia. 

X   

B12.3. Gobernos constitucionais: problema do 

terrorismo; golpe de Estado frustrado de 1981; 

ingreso na OTAN; plena integración en Europa. 

X   

 B12.4. Papel de España no mundo actual. X   
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10.6. RELACIÓN ENTRE OS DISTINTOS ASPECTOS DO CURRÍCULO 

 HISTORIA DE ESPAÑA  

O
b

x
 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares 

de aprendizaxe 

En bermello os mínimos imprescindibles 

Comp 
clave 

 Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns  

d 
e 

g 
h 
i 
l 
m 

B0.1. Método histórico. Fontes e 

perspectivas. 
B0.1. Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando 
criticamente a súa fiabilidade.  

HEB0.1.1. Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente salientable, un feito ou un proceso histórico, e elabora unha breve exposición.  
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

d 
e 
h 
i 
l 

B0.2. Análise e comentario de fontes. B0.2. Elaborar mapas e liñas de tempo, localizando as 

fontes adecuadas, utilizando os datos proporcionados 

ou servíndose dos coñecementos xa adquiridos. 

HEB0.2.1. Representa unha liña do tempo situando nunha ringleira os principais acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos históricos. 
CCL 

CAA 

CSC 

h 
i 
l 

B0.3. Utilidade das fontes. B0.3. Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) 

e secundarias (historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos.  

HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e historiográficas. CMCCT 

CAA 

CSC 

d 
e 
h 
i 
l 

B0.4. Mapas e liñas do tempo. B0.4. Recoñecer a utilidade das fontes para o/a 

historiador/a, á parte da súa fiabilidade. 
HEB0.4.1. Distingue o carácter das fontes históricas non só como información, senón tamén como proba 

para responder ás preguntas que se formulan os/as historiadores/as. 
CMCCT 

CAA 

CSC 

 Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda (711)  

d 
e 
h 
i 
l 

n 
p 

B1.1. Da prehistoria á monarquía 
visigoda: prehistoria (evolución do 
Paleolítico ao Neolítico; pintura 
cantábrica e levantina; importancia 
da metalurxia); configuración das 
áreas celta e ibérica (Tartesos, 
indoeuropeos e colonizadores 
orientais; cultura castrexa); 
Hispania romana (conquista e 
romanización da Península; legado 
cultural romano; exemplo galego); 
monarquía visigoda (ruralización 

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e 

procesos históricos da Península Ibérica desde a 

prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e 
identificar as súas causas e consecuencias. 

HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico e do Neolítico, e as 

causas do cambio. 
CCL 

CCS 

HEB1.1.2. Identifica as diferenzas entre unha imaxe de pintura cantábrica e outra de pintura levantina. CCEC 

HEB1.1.3. Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrxicas e explica as súas repercusións. CCL 

CMCCT 

CSC 

HEB1.1.4. Resume as características principais do reino de Tartesos e cita as fontes históricas para o seu 

coñecemento. 
CCL 

CAA 

CSC 

HEB1.1.5. Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica en vésperas da conquista 

romana en relación coa influencia recibida dos indoeuropeos, o reino de Tartesos e os colonizadores 

CCL 

CSC 

CCEC 
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da economía; poder da Igrexa e a 
nobreza). 

fenicios e gregos.  

HEB1.1.6. Debuxa un mapa esquemático da Península Ibérica e delimita nel as áreas ibérica e celta.  CAA 

CSC 

HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para levala a cabo. CCL 

CSC 

CCEC 

HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares.  CCL 

CSC 

CCEC 

HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que alcanzou tanto poder a igrexa 

e a nobreza. 
CCL 

CSC 

HEB1.1.10. Procura información de interese (en libros e internet) sobre o mantemento cultural e artístico do 

legado romano na España actual, e elabora unha breve exposición. 
CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

HEB1.1.11. Representa unha liña do tempo desde 250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, responde a cuestións ou situacións. CCL 

CSC 

 Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474)  

d 
e 
h 
i 
n 

B2.1. Al-Andalus: conquista musulmá da 

Península; evolución política de Al-

Andalus; revitalización económica e 

urbana; estrutura social; relixión, 
cultura e arte. 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na 

Península, describindo as súas etapas políticas e os 

cambios económicos, sociais e culturais que 

introduciron. 

HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da Península.  CCL 

CSC 

HEB2.1.2. Representa unha liña do tempo desde 711 ata 1474 e sitúa nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a Al-Andalus e noutra os relativos aos reinos cristiáns. 
CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. CCL 

CSC 

HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos musulmáns en Al-

Andalus. 
CCL 

CSC 

CCEC 

d 
e 
h 
i 
p 

B2.2. Os reinos cristiáns do século XIII 

ao XV: evolución política; nacemento 

das Cortes. Os reinos cristiáns na baixa 
Idade Media (séculos XIV e XV): 

diferente evolución e organización 

política das coroas de Castela, Aragón 
e Navarra. Proceso de reconquista e 

repoboación. 
 

B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos 

reinos cristiáns, en relación co proceso de reconquista e 

o concepto patrimonial da monarquía.  
 

HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa político da Península 

Ibérica ao remate da Idade Media. 
CCL 

CSC 

HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas principais funcións. CCL 

CSC 

HEB2.2.3. Compara a organización política da coroa de Castela, a de Aragón e o reino de Navarra ao 

remate da Idade Media. 
CCL 

CAA 

CSC 

HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de repoboación, así como as 

súas causas e as súas consecuencias. 
CCL 

CAA 

CSC 

d 
e 
h 
i 

B2.3. Os reinos cristiáns na Idade Media: 

réxime señorial e sociedade 
estamental. Tensións sociais. 

 

B2.3. Diferenciar as tres grandes fases da evolución 

económica dos reinos cristiáns durante toda a Idade 
Media (estancamento, expansión e crise), e sinalar os 

seus factores e as súas características. 

HEB2.3.1. Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios cristiáns durante a Idade 

Media.  
CCL 

CSC 
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p  

d 
e 
h 
i 
p 

B2.4. Os reinos cristiáns na Idade Media: 

do estancamento á expansión 
económica. Crises agraria e 

demográfica. 
 

B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  e 

describir o réxime señorial e as características da 
sociedade estamental. 

 

HEB2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade estamental no ámbito 

cristián. 
CCL 

CMCCT 

CSC 

d 
e 
g 
h 
m 
n 
p 

B2.5. O Camiño de Santiago. Unha 

cultura plural: cristiáns, musulmáns e 

xudeus. Manifestacións artísticas. 

B2.5. Describir as relacións culturais de cristiáns, 

musulmáns e xudeus, e especificar as súas 

colaboracións e as influencias mutuas. 

HEB2.5.1. Describe o labor dos centros de tradución.  CCL 

CSC 

CCEC 

HEB2.5.2. Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia cultural e artística do 

Camiño de Santiago, e elabora unha breve exposición. 
CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700)  
d 
e 
h 
i 
p 

B3.1. Os Reis Católicos: unión dinástica 

de Castela e Aragón; reorganización do 

Estado; política relixiosa; conquista de 
Granada; descuberta de América; 

incorporación de Navarra; relacións 

con Portugal. 

B3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha 

etapa de transición entre a Idade Media e a Idade 

Moderna, e identificar as reminiscencias medievais e os 
feitos salientables que abren o camiño á modernidade. 

HEB3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en tempos dos Reis Católicos 

e describe as características do novo Estado. 
CCL 

CSC 

HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 1492. CCL 

CSC 

HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que perseguían. CCL 

CAA 

CSC 

d 
e 
h 
i 

B3.2. Auxe do Imperio no século XVI: 

dominios de Carlos I e de Filipe II; 

modelo político dos Austrias; conflitos 
internos; conflitos relixiosos no seo do 

Imperio; conflitos exteriores; 

exploración e colonización de América 
e do Pacífico; política económica 

respecto a América; a revolución dos 
prezos e o custo do Imperio. 

 

B3.2. Explicar a evolución e a expansión da monarquía 

hispánica durante o século XVI, diferenciando os 

reinados de Carlos I e Filipe II. 

HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os problemas que 

provocaron. 
CCL 

CAA 

CSC 

HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante o século XVI. CCL 

CSC 

HEB3.2.3. Analiza a política respecto a América no século XVI e as súas consecuencias para España, 

Europa e a poboación americana.  
CCL 

CAA 

CSC 

d 
e 

h 
i 

B3.3. Crise e decadencia do Imperio no 

século XVII: os validos; expulsión dos 

mouriscos; proxectos de reforma de 

Olivares; guerra dos Trinta Anos e 
perda da hexemonía en Europa en 

favor de Francia; rebelións de Cataluña 

e Portugal en 1640; Carlos II e o 
problema sucesorio; crise demográfica 

B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia 

da monarquía hispánica no século XVII, relacionando 

os problemas internos, a política exterior e a crise 

económica e demográfica.  

HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. CCL 

CSC 

HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares. CCL 

CSC 

HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias para a monarquía hispánica 

e para Europa. 
CCL 

CSC 

CAA 

HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640. CCL 
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e económica. CSC 

CAA 

HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século XVII, e as súas 

consecuencias. 
CCL 

CSC 

HEB3.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
CMCCT 

CAA 

CSC 

d 
e 
g 
h 
i 
m 

n 
p 

B3.4. Século de Ouro español: do 

Humanismo á Contrarreforma; 

Renacemento e Barroco na literatura e 
na arte. 

B3.4. Recoñecer as grandes achegas culturais e artísticas 

do Século de Ouro español, extraendo información de 

interese en fontes primarias e secundarias (en 
bibliotecas, internet, etc.).  

HEB3.4.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve exposición sobre os 

seguintes pintores do Século de Ouro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez e Murillo. 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

 Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788)  
d 
e 
h 
i 

B4.1. Cambio dinástico e Guerra de 

Sucesión: unha contenda civil e 

europea; a Paz de Utrecht e o novo 

equilibrio europeo; os pactos de 
familia con Francia. 

 

B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como 

contenda civil e europea, e explicar as súas 

consecuencias para a política exterior española e a nova 

orde internacional.  
 

HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos bandos en conflito. CCL 

CSC 

HEB4.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB4.1.3. Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e o papel de España 

nela. 
CCL 

CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B4.2. Reformas institucionais: novo 

modelo de Estado; Administración en 
América; Facenda Real; relacións 

Igrexa-Estado. 

B4.2. Describir as características do novo modelo de 

Estado, especificando o alcance das reformas 
promovidas polos primeiros monarcas da dinastía 

borbónica.  

HEB4.2.1. Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na configuración do novo Estado 

borbónico. 
CCL 

CSC 

HEB4.2.2. Elabora un esquema comparativo do modelo político dos Austrias e dos Borbóns. CCL 

CSC 

CAA 

HEB4.2.3. Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os primeiros Borbóns para sanear a Facenda 

Real. 
CCL 

CSC 

HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da expulsión dos xesuítas. CCL 

CSC 

d 
e 
h 
i 
m 
p 

B4.3. Economía e política económica: 

recuperación demográfica; problemas 
da agricultura, a industria e o 

comercio; liberalización do comercio 

con América. 

B4.3. Comentar a situación inicial dos sectores 

económicos, detallando os cambios introducidos e os 
obxectivos da nova política económica. 

HEB4.3.1. Compara a evolución demográfica do século XVIII coa da centuria anterior. CCL 

CSC 

CAA 

HEB4.3.2. Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas impulsadas por Carlos III neste 

sector. 
CCL 

CSC 

HEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas respecto ao comercio con 

América. 
CCL 

CSC 

d 
e 
h 
i 
m 

B4.4. Engalaxe económica de 
Cataluña. Estancamento 
económico de Galicia. 

B4.4. Explicar a engalaxe económica de Cataluña, en 

comparación coa evolución económica do resto de 
España. 

HEB4.4.1. Especifica as causas da engalaxe económica de Cataluña no século XVIII. CCL 

CSC 
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p 

d 
e 
h 
i 
p 

B4.5. A Ilustración en España e 
Galicia: proxectistas, anovadores e 
ilustrados; despotismo ilustrado; 
novo concepto de educación; 
Sociedades Económicas de 
Amigos do País; prensa periódica. 

B4.5. Expor os conceptos fundamentais do pensamento 

ilustrado, identificando as súas vías de difusión. 
HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de despotismo ilustrado.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

HEB4.5.2. Razoa a importancia das Sociedades Económicas de Amigos do País e da prensa periódica na 

difusión dos valores da Ilustración. 
CCL 

CSC 

CCEC 

 Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo  
d 
e 
h 
i 

p 

B5.1. Impacto da Revolución Francesa: 

relacións entre España e Francia; 
Guerra da Independencia. 

B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a 

Revolución Francesa ata a Guerra da Independencia, e 
especificar en cada fase os principais acontecementos e 

as súas repercusións para España.  

HEB5.1.1. Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia desde a Revolución 

Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia. 
CCL 

CSC 

HEB5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos bandos en conflito e o 

desenvolvemento dos acontecementos. 
CCL 

CSC 

a 
d 
e 
h 
i 
p 

B5.2. Primeiro intento de revolución 

liberal, Cortes de Cádiz e Constitución 
de 1812. 

B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en 

relación co ideario do liberalismo. 
HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime.  CCL 

CSC 

CAA 

HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812. CCL 

CSC 

CAA 

d 
e 
h 
i 
p 

B5.3. Reinado de Fernando VII: 

restauración do absolutismo; trienio 
liberal; reacción absolutista. 

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e 

explicar os principais feitos de cada unha. 
HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado de Fernando VII. CCL 

CSC 

HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba inicialmente.  CCL 

CSC 

HEB5.3.3. Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos.  
CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB5.3.4. Representa nun esquema as diferenzas, en canto a sistema político e estrutura social, entre o 

Antigo Réxime e o réxime liberal burgués. 
CCL 

CAA 

CSC 

d 
e 
h 
i 

B5.4. Emancipación da América 

española: protagonismo crioulo; fases 
do proceso; repercusións para España. 

B5.4. Explicar o proceso de independencia das colonias 

americanas, diferenciando as súas causas e as súas 
fases, así como as repercusións económicas para 

España. 

HEB5.4.1. Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das colonias americanas. CCL 

CSC 

HEB5.4.2. Especifica as repercusións económicas para España da independencia das colonias americanas. CCL 

CSC 

d 
e 
g 
h 
i 

l 
m 
n 

B5.5. A obra de Goya como testemuño da 

época. 
B5.5. Relacionar as pinturas e os gravados de Goya 

cos acontecementos deste período, e identificar 
nelas o reflexo da situación e os feitos 
contemporáneos. 

HEB5.5.1. Procura información de interese (en libros e internet) sobre Goya e elabora unha breve 

exposición sobre a súa visión da guerra.  
CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

 Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874)  
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d 
e 
h 
i 
p 

B6.1. O carlismo como derradeiro bastión 

absolutista: ideario e apoios sociais; as 
dúas primeiras guerras carlistas. 

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia 

absolutista fronte á revolución liberal, analizando os 
seus compoñentes ideolóxicos, as súas bases sociais, a 

súa evolución no tempo e as súas consecuencias. 

HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario e os seus apoios sociais. CAA 

CSC 

HEB6.1.2. Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlistas.  CCL 

CSC 

HEB6.1.3. Representa unha liña do tempo desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
CMCCT 

CAA 

CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B6.2. Triunfo e consolidación do 

liberalismo no reinado de Isabel II: 

primeiros partidos políticos; 
protagonismo político dos militares; 

lexislación económica de signo liberal; 

nova sociedade de clases. 

B6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime 

ao réxime liberal burgués durante o reinado de Isabel II, 

explicar o protagonismo dos militares e especificando 
os cambios políticos, económicos e sociais.  

HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o reinado de Isabel II. CCL 

CSC 

HEB6.2.2. Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a súa minoría de idade, e 

explica o papel dos militares.  
CCL 

CSC 

HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a cabo durante o reinado de 

Isabel II. 
CCL 

CAA 

CSC 

HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os obxectivos dunha e outra. CCL 

CAA 

CSC 

HEB6.2.5. Especifica as características da nova sociedade de clases e compáraa coa sociedade estamental do 

Antigo Réxime. 
CCL 

CSC 

CCEC 

d 
e 
h 
i 

B6.3. Proceso constitucional. B6.3. Explicar o proceso constitucional durante o reinado 

de Isabel II, en relación coas correntes ideolóxicas 

dentro do liberalismo e a súa loita polo poder. 

HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. CCL 

CAA 

CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B6.4. Sexenio Democrático: revolución 

de 1868 e caída da monarquía 

isabelina; procura de alternativas 

políticas e monarquía de Amadeo I; 
primeira República; guerra de Cuba, 

terceira guerra carlista e insurrección 
cantonal. 

B6.4. Explicar o Sexenio Democrático como período de 

procura de alternativas democráticas á monarquía 

isabelina, especificando os grandes conflitos internos e 

externos que desestabilizaron o país. 

HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático.  CCL 

CSC 

HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869. CCL 

CSC 

HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas consecuencias políticas. CAA 

CSC 

c 
d 
e 
h 
i 
p 

B6.5. Inicios do movemento obreiro 

español: condicións de vida da 

poboación obreira e labrega; a 

Asociación Internacional de 
Traballadores e o xurdimento das 

correntes anarquista e socialista.  

B6.5. Describir as condicións de vida das clases 

traballadoras e os inicios do movemento obreiro en 

España, en relación co desenvolvemento do movemento 

obreiro internacional.  

HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio Democrático coa do 

movemento obreiro internacional. 
CCL 

CAA 

CSC 

 Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-1902)  

d 
e 

h 
i 
p 

B7.1. Teoría e realidade do sistema 

canovista: inspiración no modelo 

inglés; a Constitución de 1876 e o 

bipartidismo; quenda de partidos, 

caciquismo e fraude electoral. 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, 

distinguindo a súa teoría e o seu funcionamento real. 
HEB7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cánovas. CCL 

CAA 

CSC 

HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. CCL 

CSC 

HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración.  CCL 

CSC 

HEB7.1.4. Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os principais acontecementos CMCCT 
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históricos. CAA 

CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B7.2. Oposición ao sistema: catalanismo, 

nacionalismo vasco, rexionalismo 
galego e movemento obreiro. 

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais 

excluídos do sistema, especificando a súa evolución 
durante o período estudado.  

HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o nacionalismo vasco e o rexionalismo galego. CCL 

CSC 

CCEC 

HEB7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español, así como a súa 

evolución durante o derradeiro cuarto do século XIX. 
CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

d 
e 
h 
i 

B7.3. Éxitos políticos: estabilidade e 

consolidación do poder civil; 

liquidación do problema carlista; 
solución temporal do problema de 

Cuba. 

B7.3. Describir os principais logros do reinado de Afonso 

XII e a rexencia de María Cristina, inferindo as súas 

repercusións na consolidación do novo sistema político. 

HEB7.3.1. Compara o papel político dos militares no reinado de Afonso XII co das etapas precedentes do 

século XIX. 
CCL 

CAA 

CSC 

HEB7.3.2. Describe a orixe, o desenvolvemento e as repercusións da terceira guerra carlista.  CCL 

CSC 

d 
e 
h 
i 

B7.4. Perda das derradeiras colonias e 

crise de 1898: guerra de Cuba e con 
Estados Unidos; Tratado de París; 

rexeneracionismo. 

B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, 

identificando as súas causas e as súas consecuencias. 
HEB7.4.1. Explica a política española respecto ao problema de Cuba. CCL 

CSC 

HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuencias territoriais do Tratado 

de París. 
CCL 

CSC 

HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 98 nos ámbitos económico, político e 

ideolóxico. 
CCL 

CSC 

CCEC 

 Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento insuficiente  
d 
e 
h 
i 
l 
p 

B8.1. Lento crecemento da poboación: 

mantemento dun réxime demográfico 

antigo; excepción de Cataluña. 

B8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao 

longo do século XIX, comparando o crecemento da 

poboación española no seu conxunto co de Cataluña e o 

dos países máis avanzados de Europa. 

HEB8.1.1. Identifica os factores do lento crecemento demográfico español no século XIX. CCL 

CSC 

HEB8.1.2. Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de España no século XIX. CCL 

CAA 

CSC 

d 
e 
h 
i 
l 
p 

B8.2. Economía española no XIX: 

agricultura protexida e estancada 

(efectos das desamortizacións; baixos 

rendementos); deficiente 
industrialización (industria téxtil 

catalá, siderurxia e a minaría); 

dificultades dos transportes 
(condicionamentos xeográficos; rede 

de ferrocarrís); comercio 

(proteccionismo fronte a 
librecambismo); finanzas (a peseta 

como unidade monetaria; 

desenvolvemento da banca moderna; 
problemas da Facenda; investimentos 

estranxeiros. O caso galego. 

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a 

situación herdada, as transformacións de signo liberal e 

as consecuencias que se derivan delas. 

HEB8.2.1. Explica os efectos económicos das desamortizacións de Mendizábal e Madoz. CCL 

CSC 

HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura española do século XIX. CCL 

CSC 

HEB8.2.3. Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao longo do século XIX. CCL 

CSC 

HEB8.2.4. Compara a revolución industrial española coa dos países máis avanzados de Europa. CCL 

CAA 

CSC 

HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos condicionamentos xeográficos. CCL 

CAA 

CSC 

HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de ferrocarrís de 1855. CCL 

CSC 

HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e librecambistas ao longo 

do século XIX. 
CCL 

CAA 

CSC 

HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca moderna. CCL 



164 

 

CSC 

HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda pública e os seus efectos. CCL 

CSC 

HEB8.2.10. Especifica como os investimentos en España de Francia e de Inglaterra afectaron o modelo de 

desenvolvemento económico español durante o século XIX. 
CCL 

CSC 

 Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931)  
d 
e 
h 
i 
p 

B9.1. Intentos de modernización do 

sistema: revisionismo político dos 
primeiros gobernos de Afonso XIII; 

oposición de republicanos e 

nacionalistas cataláns, vascos, galegos 
e andaluces. 

B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 

98 co revisionismo político dos primeiros gobernos, e 
especificar as súas actuacións máis importantes. 

HEB9.1.1. Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado de Afonso XIII, e as principais 

medidas adoptadas. 
CCL 

CSC 

HEB9.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB9.1.3. Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do sistema político da 

Restauración.  
CCL 

CAA 

CSC 

d 
e 
h 
i 

B9.2. Quebra do sistema: impacto dos 

acontecementos exteriores 

(intervención en Marrocos; I Guerra 
Mundial; Revolución Rusa); crecente 

axitación social (Semana Tráxica de 

Barcelona; crise xeral de 1917; "trienio 
bolchevique" en Andalucía). 

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da 

Restauración e identificar os factores internos e os 

externos. 

HEB9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: republicanos e nacionalistas.  CCL 

CSC 

HEB9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en España. CCL 

CSC 

HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención de España en Marrocos 

entre 1904 e 1927. 
CCL 

CSC 

HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e consecuencias. CCL 

CSC 

d 
e 
h 
i 

B9.3. Ditadura de Primo de Rivera: 

directorio militar e directorio civil; 

remate da guerra de Marrocos; caída da 
ditadura; afundimento da monarquía. 

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como 

solución autoritaria á crise do sistema, e describir as 

súas características, etapas e actuacións. 

HEB9.3.1. Especifica as causas do golpe de estado de Primo de Rivera e os apoios con que contou 

inicialmente. 
CCL 

CSC 

HEB9.3.2. Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o directorio militar ao directorio 

civil e o seu remate. 
CCL 

CSC 

HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía. CCL 

CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B9.4. Crecemento económico e cambios 

demográficos no primeiro terzo do 
século: efectos da Guerra Mundial na 

economía española; intervencionismo 

estatal da ditadura; transición ao 
réxime demográfico moderno; 

movementos migratorios; 

transvasamento de poboación da 
agricultura á industria. 

B9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no 

primeiro terzo do século XX, en relación coa situación 
herdada do século XIX.  

HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a economía española. CCL 

CSC 

HEB9.4.2. Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. CCL 

CSC 

HEB9.4.3. Explica os factores da evolución demográfica de España no primeiro terzo do século XX. CCL 

CSC 

 Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939)  
d 

e 
h 
i 

B10.1. A II República como solución 

democrática ao afundimento do 
sistema da Restauración. 

B10.1. Explicar a II República como solución democrática 

ao afundimento do sistema político da Restauración, 
enmarcándoa no contexto internacional de crise 

económica e conflitividade social. 

HEB10.1.1. Explica as causas que levaron á proclamación da II República e relaciona as súas dificultades 

coa crise económica mundial dos anos 30. 
CCL 

CAA 

CSC 

HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos seus comezos, e describe as súas 

razóns e as principais actuacións. 
CCL 

CAA 

CSC 

a B10.2. Evolución política durante a II B10.2. Diferenciar as etapas da República ata o comezo da HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da República. CCL 
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b 
d 
e 
h 
i 
p 

República: bienio reformista 
(Constitución de 1931; política de 

reformas; Estatuto de Cataluña; forzas 

de oposición á República); bienio 
radical-cedista (política restauradora e 

radicalización popular; revolución de 

Asturias); Fronte Popular (primeiras 
actuacións do Goberno; preparación do 

golpe militar). 

Guerra Civil, especificando os feitos e as actuacións 
principais en cada unha. 

CSC 

HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. CCL 

CSC 

HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu desenvolvemento e os seus efectos. CCL 

CSC 

HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do bienio anterior. CCL 

CSC 

CAA 

HEB10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución de Asturias de 1934. CCL 

CSC 

HEB10.2.6. Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións tras o seu triunfo electoral, 

ata o comezo da guerra.  
CCL 

CSC 

b 
d 

e 
h 
i 
p 

B10.3. Guerra Civil: sublevación e 

desenvolvemento da guerra; dimensión 

internacional do conflito; evolución 

das dúas zonas; consecuencias da 
guerra. 

B10.3. Analizar a Guerra Civil, identificando as súas 

causas e as consecuencias, a intervención internacional 

e o curso dos acontecementos nas dúas zonas. 

HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. CCL 

CSC 

HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. CCL 

CAA 

CSC 

HEB10.3.3. Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos durante a guerra. CCL 

CAA 

CSC 

HEB10.3.4. Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e sociais da guerra.  CCL 

CSC 

HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, desde o punto de vista militar. CCL 

CSC 

HEB10.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
CMCCT 

CAA 

CSC 

d 
e 
g 
h 
i 
m 
n 
p 

B10.4. Idade de Prata da cultura española: 

da xeración do 98 á do 36.  
B10.4. Valorar a importancia da Idade de Prata da cultura 

española, e expor as achegas das xeracións e das figuras 
máis representativas. 

HEB10.4.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve exposición sobre a 

Idade de Prata da cultura española.  
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)  
b 
c 
d 

e 
h 
i 
p 

B11.1. Características e evolución do 

franquismo:  postguerra (grupos 

ideolóxicos e apoios sociais do 

franquismo; oscilantes relacións co 

exterior; configuración política do 

novo Estado; represión política; 
autarquía económica); anos do 

"desenvolvemento" (plans de 

desenvolvemento e o crecemento 
económico; transformacións sociais; 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa 

evolución no tempo e especificar as transformacións 

políticas, económicas e sociais que se produciron, en 

relación coa cambiante situación internacional. 

HEB11.1.1. Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os apoios sociais do franquismo na súa etapa 

inicial. 
 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e resume os trazos esenciais de 

cada unha.  
CCL 

CAA 

CSC 

HEB11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista. CCL 

CSC 

HEB11.1.4. Explica as relacións exteriores, a evolución política e a situación económica de España desde o CCL 

CSC 
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reafirmación política do réxime; 
política exterior; crecente oposición ao 

franquismo); fin do franquismo 

(inestabilidade política; dificultades 
exteriores; efectos da crise económica 

internacional de 1973). 

remate da Guerra Civil ata 1959. 

HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución política e as transformacións económicas e sociais 

de España desde 1959 ata 1973. 
CCL 

CSC 

HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. CCL 

CSC 

HEB11.1.7. Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se producen no contexto 

internacional. 
CCL 

CSC 

CAA 

HEB11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución económica do país. CCL 

CSC 

HEB11.1.9. Describe as transformacións que experimenta a sociedade española durante os anos do 

franquismo, así como as súas causas. 
CCL 

CSC 

HEB11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e comenta a súa evolución no 

tempo. 
CCL 

CSC 

HEB11.1.11. Representa unha liña do tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
CMCCT 

CAA 

CSC 

b 
d 
e 
g 
h 
i 
m 
p 

B11.2. Cultura española durante o 

franquismo: cultura oficial; cultura do 
exilio; cultura interior á marxe do 

sistema. 

B11.2. Describir a diversidade cultural do período, 

distinguindo as súas manifestacións. 
HEB11.2.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve exposición sobre a 

cultura do exilio durante o franquismo. 
CCL 

CD 

CSIEE 

CCEC 

 Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)  
a 
b 
d 
e 
h 
i 
p 

B12.1. Transición á democracia: crise 

económica mundial; alternativas 

políticas ao franquismo, continuísmo, 

reforma ou ruptura; o papel do Rei; a 
lei para a reforma política; primeiras 

eleccións democráticas. 

B12.1. Describir as dificultades da transición á democracia 

desde o franquismo nun contexto de crise económica, e 

explicar as medidas que permitiron a celebración das 

primeiras eleccións democráticas. 

HEB12.1.1. Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de Franco, e quen defendía cada 

unha. 
CCL 

CSC 

HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. CCL 

CSC 

HEB12.1.3. Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo Suárez para a reforma 

política do réxime franquista: lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, etc. 
CCL 

CSC 

HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. CCL 

CSC 

a 
b 
c 
d 
e 

h 
i 
p 

B12.2. Período constituínte: Pactos 
da Moncloa; preautonomías de 
Cataluña e o País Vasco; 
Constitución de 1978 e Estado das 
autonomías. O caso de Galicia. 

B12.2. Caracterizar o novo modelo de Estado democrático 

establecido na Constitución de 1978, especificando as 

actuacións previas encamiñadas a alcanzar o máis 
amplo acordo social e político.  

HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e as súas características 

esenciais. 
CCL 

CSC 

HEB12.2.2. Describe como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o País Vasco. CCL 

CSC 

a B12.3. Gobernos constitucionais: 

problema do terrorismo; golpe de 

B12.3. Analizar a evolución económica, social e política 

de España desde o primeiro Goberno constitucional de 

HEB12.3.1. Elabora un esquema coas etapas políticas desde 1979 ata a actualidade, segundo o partido no 

poder, e sinala os principais acontecementos de cada unha delas. 
CCL 

CAA 
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b 
c 
d 
e 
h 
i 

Estado frustrado de 1981; ingreso na 
OTAN; plena integración en Europa. 

1979 ata a aguda crise económica iniciada en 2008, 
sinalando as ameazas máis salientables ás que se 

enfronta e os efectos da plena integración en Europa. 

CSC 

HEB12.3.2. Comenta os feitos máis salientables do proceso de integración en Europa e as consecuencias 

para España desta integración. 
CCL 

CAA 

CSC 

HEB12.3.3. Analiza a evolución económica e social de España desde a segunda crise do petróleo en 1979 

ata o comezo da crise financeira mundial de 2008. 
CCL 

CSC 

HEB12.3.4. Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización democrática de España, describe 

a xénese e evolución das organizacións terroristas que actuaron desde a transición democrática ata os 

nosos días (ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre outros temas relacionados: a cidadanía ameazada, os 

movementos asociativos de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

CCL 

CSC 

HEB12.3.5. Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os nosos días, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
CMCCT 

CAA 

CSC 

a 

b 
d 
e 
h 

B12.4. Papel de España no mundo actual. B12.4. Resumir o papel de España no mundo actual, 

especificando a súa posición na Unión Europea e as 

súas relacións con outros ámbitos xeopolíticos. 

HEB12.4.1. Explica a posición e o papel da España actual na Unión Europea e no mundo. CCL 

CSC 
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10.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO 

MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Estándares de aprendizaxe 

Decreto 86/2015 
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Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns  1ª Todos   
HEB0.1.1. Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe historicamente salientable, un feito ou un proceso 

histórico, e elabora unha breve exposición.  

35 1ª   1,2,3 

HEB0.2.1. Representa unha liña do tempo situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados feitos ou procesos históricos. 
35 1ª   1,2,3 

HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 
35 1ª   1,2,3 

HEB0.4.1. Distingue o carácter das fontes históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

35 1ª   1,2,3 

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a 

desaparición da monarquía Visigoda (711) 
 1ª Set 3  

HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico 

e do Neolítico, e as causas do cambio. 
35 1ª   1,2,3 

HEB1.1.2. Identifica as diferenzas entre unha imaxe de pintura cantábrica e outra de 

pintura levantina. 
35 1ª   1,2,3 

HEB1.1.3. Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrxicas e explica as 

súas repercusións. 
35 1ª   1,2,3 

HEB1.1.4. Resume as características principais do reino de Tartesos e cita as fontes 

históricas para o seu coñecemento. 
35 1ª   1,2,3 

HEB1.1.5. Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica en 

vésperas da conquista romana en relación coa influencia recibida dos indoeuropeos, o 

reino de Tartesos e os colonizadores fenicios e gregos.  

35 1ª   1,2,3 

HEB1.1.6. Debuxa un mapa esquemático da Península Ibérica e delimita nel as áreas 

ibérica e celta.  
35 1ª   1,2,3 

HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para 

levala a cabo. 
35 1ª   1,2,3 

HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares.  35 1ª   1,2,3 
HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que alcanzou 

tanto poder a igrexa e a nobreza. 
35 1ª   1,2,3 

HEB1.1.10. Procura información de interese (en libros e internet) sobre o mantemento 

cultural e artístico do legado romano na España actual, e elabora unha breve 

exposición. 

35 1ª   1,2,3 

HEB1.1.11. Representa unha liña do tempo desde 250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
35 1ª   1,2,3 

HEB1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, responde a cuestións ou situacións. 35 1ª   1,2,3 
Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante 

cambio (711-1474) 
 1ª Set 4  

HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da 

Península.  
35 1ª   1,2,3 

HEB2.1.2. Representa unha liña do tempo desde 711 ata 1474 e sitúa nunha ringleira os 

principais acontecementos relativos a Al-Andalus e noutra os relativos aos reinos 

cristiáns. 

35 1ª   1,2,3 

HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. 35 1ª   1,2,3 
HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos 

musulmáns en Al-Andalus. 
35 1ª   1,2,3 

HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa político 

da Península Ibérica ao remate da Idade Media. 
35 1ª   1,2,3 

HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas principais funcións. 35 1ª   1,2,3 
HEB2.2.3. Compara a organización política da coroa de Castela, a de Aragón e o reino 

de Navarra ao remate da Idade Media. 
35 1ª   1,2,3 
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HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de 

repoboación, así como as súas causas e as súas consecuencias. 
35 1ª   1,2,3 

HEB2.3.1. Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios cristiáns 

durante a Idade Media.  
35 1ª   1,2,3 

HEB2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade 

estamental no ámbito cristián. 
35 1ª   1,2,3 

HEB2.5.1. Describe o labor dos centros de tradución.  35 1ª   1,2,3 
HEB2.5.2. Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística do Camiño de Santiago, e elabora unha breve exposición. 
35 1ª   1,2,3 

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial 

(1474-1700) 
 1ª Out 4  

HEB3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en tempos 

dos Reis Católicos e describe as características do novo Estado. 
35 1ª   1,2,3 

HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 1492. 35 1ª   1,2,3 
HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que 

perseguían. 
35 1ª   1,2,3 

HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os 

problemas que provocaron. 
35 1ª   1,2,3 

HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante o século 

XVI. 
35 1ª   1,2,3 

HEB3.2.3. Analiza a política respecto a América no século XVI e as súas 

consecuencias para España, Europa e a poboación americana.  
35 1ª   1,2,3 

HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. 35 1ª   1,2,3 
HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares. 35 1ª   1,2,3 
HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias para a 

monarquía hispánica e para Europa. 
35 1ª   1,2,3 

HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640. 35 1ª   1,2,3 
HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século 

XVII, e as súas consecuencias. 
35 1ª   1,2,3 

HEB3.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
35 1ª   1,2,3 

HEB3.4.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve 

exposición sobre os seguintes pintores do Século de Ouro español: El Greco, Ribera, 

Zurbarán, Velázquez e Murillo. 

35 1ª   1,2,3 

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros 

Borbóns (1700-1788) 
 1ª Out 6  

HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos 

bandos en conflito. 
35 1ª   1,2,3 

HEB4.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
35 1ª   1,2,3 

HEB4.1.3. Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e 

o papel de España nela. 
35 1ª   1,2,3 

HEB4.2.1. Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na 

configuración do novo Estado borbónico. 
35 1ª   1,2,3 

HEB4.2.2. Elabora un esquema comparativo do modelo político dos Austrias e dos 

Borbóns. 
35 1ª   1,2,3 

HEB4.2.3. Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os primeiros Borbóns para 

sanear a Facenda Real. 
35 1ª   1,2,3 

HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da expulsión dos xesuítas. 35 1ª   1,2,3 
HEB4.3.1. Compara a evolución demográfica do século XVIII coa da centuria anterior. 35 1ª   1,2,3 
HEB4.3.2. Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas impulsadas 

por Carlos III neste sector. 
35 1ª   1,2,3 

HEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas respecto 

ao comercio con América. 
35 1ª   1,2,3 

HEB4.4.1. Especifica as causas da engalaxe económica de Cataluña no século XVIII. 35 1ª   1,2,3 
HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de 

despotismo ilustrado.  
35 1ª   1,2,3 

HEB4.5.2. Razoa a importancia das Sociedades Económicas de Amigos do País e da 

prensa periódica na difusión dos valores da Ilustración. 
35 1ª   1,2,3 

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a 

Absolutismo 
 1ª Nov 9  

HEB5.1.1. Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia 

desde a Revolución Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia. 
35 1ª   1,2,3 

HEB5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos 

bandos en conflito e o desenvolvemento dos acontecementos. 
35 1ª   1,2,3 

HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime.  35 1ª   1,2,3 
HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812. 35 1ª   1,2,3 
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HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado de 

Fernando VII. 
35 1ª   1,2,3 

HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba 

inicialmente.  
35 1ª   1,2,3 

HEB5.3.3. Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos.  
35 1ª   1,2,3 

HEB5.3.4. Representa nun esquema as diferenzas, en canto a sistema político e 

estrutura social, entre o Antigo Réxime e o réxime liberal burgués. 
35 1ª   1,2,3 

HEB5.4.1. Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das 

colonias americanas. 
35 1ª   1,2,3 

HEB5.4.2. Especifica as repercusións económicas para España da independencia das 

colonias americanas. 
35 1ª   1,2,3 

HEB5.5.1. Procura información de interese (en libros e internet) sobre Goya e elabora 

unha breve exposición sobre a súa visión da guerra.  
35 1ª   1,2,3 

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874)  1ª 
Nov 

Dec 
10  

HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario e os seus 

apoios sociais. 
35 1ª   1,2,3 

HEB6.1.2. Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlistas.  35 1ª   1,2,3 
HEB6.1.3. Representa unha liña do tempo desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
35 1ª   1,2,3 

HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o 

reinado de Isabel II. 
35 1ª   1,2,3 

HEB6.2.2. Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a súa 

minoría de idade, e explica o papel dos militares.  
35 1ª   1,2,3 

HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a cabo 

durante o reinado de Isabel II. 
35 1ª   1,2,3 

HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 
35 1ª   1,2,3 

HEB6.2.5. Especifica as características da nova sociedade de clases e compáraa coa 

sociedade estamental do Antigo Réxime. 
35 1ª   1,2,3 

HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 35 1ª   1,2,3 
HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático.  35 1ª   1,2,3 
HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869. 35 1ª   1,2,3 
HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas consecuencias 

políticas. 
35 1ª   1,2,3 

HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio 

Democrático coa do movemento obreiro internacional. 
35 1ª   1,2,3 

Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun 

novo sistema político (1874-1902) 
 2ª Xan 9  

HEB7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cánovas. 35 2ª   1,2,3 
HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. 35 2ª   1,2,3 
HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración.  35 2ª   1,2,3 
HEB7.1.4. Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
35 2ª   1,2,3 

HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o nacionalismo vasco e o 

rexionalismo galego. 
35 2ª   1,2,3 

HEB7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español, 

así como a súa evolución durante o derradeiro cuarto do século XIX. 
35 2ª   1,2,3 

HEB7.3.1. Compara o papel político dos militares no reinado de Afonso XII co das 

etapas precedentes do século XIX. 
35 2ª   1,2,3 

HEB7.3.2. Describe a orixe, o desenvolvemento e as repercusións da terceira guerra 

carlista.  
35 2ª   1,2,3 

HEB7.4.1. Explica a política española respecto ao problema de Cuba. 35 2ª   1,2,3 
HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuencias 

territoriais do Tratado de París. 
35 2ª   1,2,3 

HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 98 nos ámbitos 

económico, político e ideolóxico. 
35 2ª   1,2,3 

Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un 

desenvolvemento insuficiente 
 2ª 

Xan 

Feb 
9  

HEB8.1.1. Identifica os factores do lento crecemento demográfico español no século 

XIX. 
35 2ª   1,2,3 

HEB8.1.2. Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de España no 

século XIX. 
35 2ª   1,2,3 

HEB8.2.1. Explica os efectos económicos das desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz. 
35 2ª   1,2,3 

HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura española do 35 2ª   1,2,3 
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século XIX. 

HEB8.2.3. Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao 

longo do século XIX. 
35 2ª   1,2,3 

HEB8.2.4. Compara a revolución industrial española coa dos países máis avanzados de 

Europa. 
35 2ª   1,2,3 

HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos 

condicionamentos xeográficos. 
35 2ª   1,2,3 

HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de 

ferrocarrís de 1855. 
35 2ª   1,2,3 

HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e 

librecambistas ao longo do século XIX. 
35 2ª   1,2,3 

HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca moderna. 35 2ª   1,2,3 
HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda pública e os seus efectos. 35 2ª   1,2,3 
HEB8.2.10. Especifica como os investimentos en España de Francia e de Inglaterra 

afectaron o modelo de desenvolvemento económico español durante o século XIX. 
35 2ª   1,2,3 

Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía 

(1902-1931) 
 2ª Feb 9  

HEB9.1.1. Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado de Afonso 

XIII, e as principais medidas adoptadas. 
35 2ª   1,2,3 

HEB9.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
35 2ª   1,2,3 

HEB9.1.3. Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do sistema 

político da Restauración.  
35 2ª   1,2,3 

HEB9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: 

republicanos e nacionalistas.  
35 2ª   1,2,3 

HEB9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en 

España. 
35 2ª   1,2,3 

HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención de 

España en Marrocos entre 1904 e 1927. 
35 2ª   1,2,3 

HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e 

consecuencias. 
35 2ª   1,2,3 

HEB9.3.1. Especifica as causas do golpe de estado de Primo de Rivera e os apoios con 

que contou inicialmente. 
35 2ª   1,2,3 

HEB9.3.2. Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o directorio 

militar ao directorio civil e o seu remate. 
35 2ª   1,2,3 

HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía. 35 2ª   1,2,3 
HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a economía española. 35 2ª   1,2,3 
HEB9.4.2. Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. 35 2ª   1,2,3 
HEB9.4.3. Explica os factores da evolución demográfica de España no primeiro terzo 

do século XX. 
35 2ª   1,2,3 

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise 

internacional (1931-1939) 
 3ª 

Feb 

Mar 
10  

HEB10.1.1. Explica as causas que levaron á proclamación da II República e relaciona 

as súas dificultades coa crise económica mundial dos anos 30. 
35 3ª   1,2,3 

HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos seus comezos, e 

describe as súas razóns e as principais actuacións. 
35 3ª   1,2,3 

HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da República. 35 3ª   1,2,3 
HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. 35 3ª   1,2,3 
HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu 

desenvolvemento e os seus efectos. 
35 3ª   1,2,3 

HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do bienio anterior. 35 3ª   1,2,3 
HEB10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución 

de Asturias de 1934. 
35 3ª   1,2,3 

HEB10.2.6. Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións tras o seu 

triunfo electoral, ata o comezo da guerra.  
35 3ª   1,2,3 

HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 35 3ª   1,2,3 
HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 35 3ª   1,2,3 
HEB10.3.3. Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos 

durante a guerra. 
35 3ª   1,2,3 

HEB10.3.4. Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e sociais da 

guerra.  
35 3ª   1,2,3 

HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, desde o punto de vista 

militar. 
35 3ª   1,2,3 

HEB10.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
35 3ª   1,2,3 

HEB10.4.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve 

exposición sobre a Idade de Prata da cultura española.  
35 3ª   1,2,3 
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Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)  3ª Abr 9  
HEB11.1.1. Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os apoios sociais do 

franquismo na súa etapa inicial. 
35 3ª   1,2,3 

HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e resume 

os trazos esenciais de cada unha.  
35 3ª   1,2,3 

HEB11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista. 35 3ª   1,2,3 
HEB11.1.4. Explica as relacións exteriores, a evolución política e a situación 

económica de España desde o remate da Guerra Civil ata 1959. 
35 3ª   1,2,3 

HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución política e as transformacións 

económicas e sociais de España desde 1959 ata 1973. 
35 3ª   1,2,3 

HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. 35 3ª   1,2,3 
HEB11.1.7. Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se producen no 

contexto internacional. 
35 3ª   1,2,3 

HEB11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución 

económica do país. 
35 3ª   1,2,3 

HEB11.1.9. Describe as transformacións que experimenta a sociedade española durante 

os anos do franquismo, así como as súas causas. 
35 3ª   1,2,3 

HEB11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e comenta 

a súa evolución no tempo. 
35 3ª   1,2,3 

HEB11.1.11. Representa unha liña do tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
35 3ª   1,2,3 

HEB11.2.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve 

exposición sobre a cultura do exilio durante o franquismo. 
35 3ª   1,2,3 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa 

(desde 1975) 
 3ª 

Abr 

Maio 
8  

HEB12.1.1. Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de Franco, e 

quen defendía cada unha. 
35 3ª   1,2,3 

HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 35 3ª   1,2,3 
HEB12.1.3. Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo 

Suárez para a reforma política do réxime franquista: lei para a reforma política de 

1976, lei de amnistía de 1977, etc. 

35 3ª   1,2,3 

HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 35 3ª   1,2,3 
HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e 

as súas características esenciais. 
35 3ª   1,2,3 

HEB12.2.2. Describe como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o País 

Vasco. 
35 3ª   1,2,3 

HEB12.3.1. Elabora un esquema coas etapas políticas desde 1979 ata a actualidade, 

segundo o partido no poder, e sinala os principais acontecementos de cada unha 

delas. 

35 3ª   1,2,3 

HEB12.3.2. Comenta os feitos máis salientables do proceso de integración en Europa e 

as consecuencias para España desta integración. 
35 3ª   1,2,3 

HEB12.3.3. Analiza a evolución económica e social de España desde a segunda crise 

do petróleo en 1979 ata o comezo da crise financeira mundial de 2008. 
35 3ª   1,2,3 

HEB12.3.4. Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización democrática 

de España, describe a xénese e evolución das organizacións terroristas que actuaron 

desde a transición democrática ata os nosos días (ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona 

sobre outros temas relacionados: a cidadanía ameazada, os movementos asociativos 

de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

35 3ª   1,2,3 

HEB12.3.5. Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os nosos días, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
35 3ª   1,2,3 

HEB12.4.1. Explica a posición e o papel da España actual na Unión Europea e no 

mundo. 
35 3ª   1,2,3 

 

10.8. SEGUIMENTO, POR ESTÁNDARES, ENTRE A PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

PREVISTA E A REAL 

Estándares de aprendizaxe 

Decreto 86/2015 
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n
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Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns 1ª Todos    

HEB0.1.1. Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia cultural e 

artística dun personaxe historicamente salientable, un feito ou un proceso histórico, e elabora 

unha breve exposición.  
1ª     

HEB0.2.1. Representa unha liña do tempo situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados feitos ou procesos históricos. 
1ª     

HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e historiográficas. 1ª     

HEB0.4.1. Distingue o carácter das fontes históricas non só como información, senón tamén 

como proba para responder ás preguntas que se formulan os/as historiadores/as. 
1ª     

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da 

monarquía Visigoda (711) 
1ª Set 3   

HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico e do 

Neolítico, e as causas do cambio. 
1ª 

Set 

   

HEB1.1.2. Identifica as diferenzas entre unha imaxe de pintura cantábrica e outra de pintura 

levantina. 
1ª    

HEB1.1.3. Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrxicas e explica as súas 

repercusións. 
1ª    

HEB1.1.4. Resume as características principais do reino de Tartesos e cita as fontes históricas 

para o seu coñecemento. 
1ª    

HEB1.1.5. Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica en vésperas 

da conquista romana en relación coa influencia recibida dos indoeuropeos, o reino de 

Tartesos e os colonizadores fenicios e gregos.  
1ª    

HEB1.1.6. Debuxa un mapa esquemático da Península Ibérica e delimita nel as áreas ibérica e 

celta.  
1ª    

HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para levala a 

cabo. 
1ª    

HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares.  1ª    

HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que alcanzou tanto 

poder a igrexa e a nobreza. 
1ª    

HEB1.1.10. Procura información de interese (en libros e internet) sobre o mantemento cultural 

e artístico do legado romano na España actual, e elabora unha breve exposición. 
1ª    

HEB1.1.11. Representa unha liña do tempo desde 250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
1ª    

HEB1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, responde a cuestións ou situacións. 1ª    

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio 

(711-1474) 
1ª 4   

HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da Península.  1ª    

HEB2.1.2. Representa unha liña do tempo desde 711 ata 1474 e sitúa nunha ringleira os 

principais acontecementos relativos a Al-Andalus e noutra os relativos aos reinos cristiáns. 
1ª    

HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. 1ª    

HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos musulmáns 

en Al-Andalus. 
1ª    

HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa político da 

Península Ibérica ao remate da Idade Media. 
1ª    

HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas principais funcións. 1ª    

HEB2.2.3. Compara a organización política da coroa de Castela, a de Aragón e o reino de 

Navarra ao remate da Idade Media. 
1ª    

HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de repoboación, así 

como as súas causas e as súas consecuencias. 
1ª    

HEB2.3.1. Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios cristiáns durante a 

Idade Media.  
1ª    

HEB2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade estamental no 

ámbito cristián. 
1ª    

HEB2.5.1. Describe o labor dos centros de tradución.  1ª    

HEB2.5.2. Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia cultural e 

artística do Camiño de Santiago, e elabora unha breve exposición. 
1ª    

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial 

(1474-1700) 
1ª Out 4   

HEB3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en tempos dos 

Reis Católicos e describe as características do novo Estado. 
1ª Out    
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HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 1492. 1ª    

HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que 

perseguían. 
1ª    

HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os problemas 

que provocaron. 
1ª    

HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante o século XVI. 1ª    

HEB3.2.3. Analiza a política respecto a América no século XVI e as súas consecuencias para 

España, Europa e a poboación americana.  
1ª    

HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. 1ª    

HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares. 1ª    

HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias para a 

monarquía hispánica e para Europa. 
1ª    

HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640. 1ª    

HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século XVII, e 

as súas consecuencias. 
1ª    

HEB3.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
1ª    

HEB3.4.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve 

exposición sobre os seguintes pintores do Século de Ouro español: El Greco, Ribera, 

Zurbarán, Velázquez e Murillo. 
1ª    

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns 

(1700-1788) 
1ª Out 6   

HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos bandos en 

conflito. 
1ª 

Out 

   

HEB4.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
1ª    

HEB4.1.3. Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e o papel 

de España nela. 
1ª    

HEB4.2.1. Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na configuración do 

novo Estado borbónico. 
1ª    

HEB4.2.2. Elabora un esquema comparativo do modelo político dos Austrias e dos Borbóns. 1ª    

HEB4.2.3. Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os primeiros Borbóns para sanear 

a Facenda Real. 
1ª    

HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da expulsión dos xesuítas. 1ª    

HEB4.3.1. Compara a evolución demográfica do século XVIII coa da centuria anterior. 1ª    

HEB4.3.2. Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas impulsadas por 

Carlos III neste sector. 
1ª    

HEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas respecto ao 

comercio con América. 
1ª    

HEB4.4.1. Especifica as causas da engalaxe económica de Cataluña no século XVIII. 1ª    

HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de despotismo 

ilustrado.  
1ª    

HEB4.5.2. Razoa a importancia das Sociedades Económicas de Amigos do País e da prensa 

periódica na difusión dos valores da Ilustración. 
1ª    

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a 

Absolutismo 
1ª Nov 9   

HEB5.1.1. Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia desde a 

Revolución Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia. 
1ª 

Nov 

   

HEB5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos bandos en 

conflito e o desenvolvemento dos acontecementos. 
1ª    

HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime.  1ª    

HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812. 1ª    

HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado de 

Fernando VII. 
1ª    

HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba inicialmente.  1ª    

HEB5.3.3. Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos.  
1ª    

HEB5.3.4. Representa nun esquema as diferenzas, en canto a sistema político e estrutura 

social, entre o Antigo Réxime e o réxime liberal burgués. 
1ª    

HEB5.4.1. Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das colonias 

americanas. 
1ª    

HEB5.4.2. Especifica as repercusións económicas para España da independencia das colonias 

americanas. 
1ª    
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HEB5.5.1. Procura información de interese (en libros e internet) sobre Goya e elabora unha 

breve exposición sobre a súa visión da guerra.  
1ª    

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) 1ª 
Nov 

Dec 
10   

HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario e os seus apoios 

sociais. 
1ª 

Nov 

 

 

 

 

 

Dec 

   

HEB6.1.2. Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlistas.  1ª    

HEB6.1.3. Representa unha liña do tempo desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
1ª    

HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o reinado de 

Isabel II. 
1ª    

HEB6.2.2. Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a súa minoría 

de idade, e explica o papel dos militares.  
1ª    

HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a cabo durante o 

reinado de Isabel II. 
1ª    

HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os obxectivos 

dunha e outra. 
1ª    

HEB6.2.5. Especifica as características da nova sociedade de clases e compáraa coa sociedade 

estamental do Antigo Réxime. 
1ª    

HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 1ª    

HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático.  1ª    

HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869. 1ª    

HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas consecuencias políticas. 1ª    

HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio 

Democrático coa do movemento obreiro internacional. 
1ª    

Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo 

sistema político (1874-1902) 
2ª Xan 9   

HEB7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cánovas. 2ª 

Xan 

   

HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. 2ª    

HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración.  2ª    

HEB7.1.4. Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
2ª    

HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o nacionalismo vasco e o 

rexionalismo galego. 
2ª    

HEB7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español, así como 

a súa evolución durante o derradeiro cuarto do século XIX. 
2ª    

HEB7.3.1. Compara o papel político dos militares no reinado de Afonso XII co das etapas 

precedentes do século XIX. 
2ª    

HEB7.3.2. Describe a orixe, o desenvolvemento e as repercusións da terceira guerra carlista.  2ª    

HEB7.4.1. Explica a política española respecto ao problema de Cuba. 2ª    

HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuencias 

territoriais do Tratado de París. 
2ª    

HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 98 nos ámbitos económico, 

político e ideolóxico. 
2ª     

Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un 

desenvolvemento insuficiente 
2ª 

Xan 

Feb 
9   

HEB8.1.1. Identifica os factores do lento crecemento demográfico español no século XIX. 2ª 

Xan 

 

 

 

Feb 

   

HEB8.1.2. Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de España no século 

XIX. 
2ª    

HEB8.2.1. Explica os efectos económicos das desamortizacións de Mendizábal e Madoz. 2ª    

HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura española do século 

XIX. 
2ª    

HEB8.2.3. Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao longo do 

século XIX. 
2ª    

HEB8.2.4. Compara a revolución industrial española coa dos países máis avanzados de 

Europa. 
2ª    

HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos condicionamentos 

xeográficos. 
2ª    

HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de 

ferrocarrís de 1855. 
2ª    

HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e 

librecambistas ao longo do século XIX. 
2ª    
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HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca moderna. 2ª    

HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda pública e os seus efectos. 2ª    

HEB8.2.10. Especifica como os investimentos en España de Francia e de Inglaterra afectaron o 

modelo de desenvolvemento económico español durante o século XIX. 
2ª    

Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-

1931) 
2ª Feb 9   

HEB9.1.1. Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado de Afonso XIII, e 

as principais medidas adoptadas. 
2ª 

Feb 

   

HEB9.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
2ª    

HEB9.1.3. Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do sistema político 

da Restauración.  
2ª    

HEB9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: republicanos e 

nacionalistas.  
2ª    

HEB9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en España. 2ª    

HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención de España 

en Marrocos entre 1904 e 1927. 
2ª    

HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e consecuencias. 2ª    

HEB9.3.1. Especifica as causas do golpe de estado de Primo de Rivera e os apoios con que 

contou inicialmente. 
2ª    

HEB9.3.2. Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o directorio militar ao 

directorio civil e o seu remate. 
2ª    

HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía. 2ª    

HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a economía española. 2ª    

HEB9.4.2. Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. 2ª    

HEB9.4.3. Explica os factores da evolución demográfica de España no primeiro terzo do 

século XX. 
2ª    

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional 

(1931-1939) 
3ª 

Feb 

Mar 
10   

HEB10.1.1. Explica as causas que levaron á proclamación da II República e relaciona as súas 

dificultades coa crise económica mundial dos anos 30. 
3ª 

Feb 

 

 

 

Mar 

   

HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos seus comezos, e 

describe as súas razóns e as principais actuacións. 
3ª    

HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da República. 3ª    

HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. 3ª    

HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu desenvolvemento e os 

seus efectos. 
3ª    

HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do bienio anterior. 3ª    

HEB10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución de 

Asturias de 1934. 
3ª    

HEB10.2.6. Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións tras o seu 

triunfo electoral, ata o comezo da guerra.  
3ª    

HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 3ª    

HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 3ª    

HEB10.3.3. Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos durante a 

guerra. 
3ª    

HEB10.3.4. Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e sociais da guerra.  3ª    

HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, desde o punto de vista militar. 3ª    

HEB10.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
3ª    

HEB10.4.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve 

exposición sobre a Idade de Prata da cultura española.  
3ª    

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 3ª Abr 9   

HEB11.1.1. Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os apoios sociais do franquismo na 

súa etapa inicial. 
3ª 

Abr 

   

HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e resume os 

trazos esenciais de cada unha.  
3ª    

HEB11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista. 3ª    

HEB11.1.4. Explica as relacións exteriores, a evolución política e a situación económica de 

España desde o remate da Guerra Civil ata 1959. 
3ª    
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HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución política e as transformacións 

económicas e sociais de España desde 1959 ata 1973. 
3ª    

HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. 3ª    

HEB11.1.7. Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se producen no 

contexto internacional. 
3ª    

HEB11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución 

económica do país. 
3ª    

HEB11.1.9. Describe as transformacións que experimenta a sociedade española durante os 

anos do franquismo, así como as súas causas. 
3ª    

HEB11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e comenta a súa 

evolución no tempo. 
3ª    

HEB11.1.11. Representa unha liña do tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
3ª    

HEB11.2.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve 

exposición sobre a cultura do exilio durante o franquismo. 
3ª    

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa 

(desde 1975) 
3ª 

Abr 

Maio 
8   

HEB12.1.1. Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de Franco, e quen 

defendía cada unha. 
3ª 

Abr 

Maio 

   

HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 3ª    

HEB12.1.3. Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo Suárez 

para a reforma política do réxime franquista: lei para a reforma política de 1976, lei de 

amnistía de 1977, etc. 
3ª    

HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 3ª    

HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e as súas 

características esenciais. 
3ª    

HEB12.2.2. Describe como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o País Vasco. 3ª    

HEB12.3.1. Elabora un esquema coas etapas políticas desde 1979 ata a actualidade, segundo o 

partido no poder, e sinala os principais acontecementos de cada unha delas. 
3ª    

HEB12.3.2. Comenta os feitos máis salientables do proceso de integración en Europa e as 

consecuencias para España desta integración. 
3ª    

HEB12.3.3. Analiza a evolución económica e social de España desde a segunda crise do 

petróleo en 1979 ata o comezo da crise financeira mundial de 2008. 
3ª    

HEB12.3.4. Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización democrática de 

España, describe a xénese e evolución das organizacións terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata os nosos días (ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre outros 

temas relacionados: a cidadanía ameazada, os movementos asociativos de vítimas, a 

mediación en conflitos, etc. 

3ª    

HEB12.3.5. Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os nosos días, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
3ª    

HEB12.4.1. Explica a posición e o papel da España actual na Unión Europea e no mundo. 3ª    

 

10.9. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

ATA O XVIII (cuestión teóricas) 

Prehistoria e Historia Antiga 

1. Neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica (cambios económicos, 

sociais e culturais).  

2. Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do sur e do levante, meseteños e do 

occidente peninsular)  

3. Conquista e romanización (etapas da conquista, elementos de romanización: organización 

político-administrativa do territorio, lingua e cultura, obras públicas).  

4. A monarquía visigoda (organización política).  

Historia medieval 

1. Os musulmáns na Península Ibérica (etapas políticas e realidade socioeconómica). 

2. Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, modelos de repoboación).  

3. O Réxime feudal e a sociedade estamental.  
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4. As crises baixomedievais (crises demográficas, problemas sociais, o caso galego: as revoltas 

irmandiñas do século XV). 

Séculos XVI-XVII 

1. A nova monarquía dos Reis Católicos (unión dinástica, reorganización político-

administrativa).  

2. A configuración do imperio español no século XVI (a herdanza de Carlos I, os cambios en 

tempos de Felipe II: rebelión de Flandes, incorporación de Portugal, guerra contra 

Inglaterra). 

3. A crise socio-económica do século XVII (a crise demográfica, o deterioro da economía, os 

problemas da facenda real).  

4. O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía (os proxectos de reforma, 

as revoltas de Cataluña e Portugal). 

5. Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (a agricultura e as súas transformacións, a 

importancia da pesca na Galicia litoral, a estrutura social: sociedade rendista e peso da 

fidalguía)  

Século XVIII 

1. O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da guerra, bandos en conflito, a paz de 

Utrecht)  

2. Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos.  

3. O reformismo borbónico en Galicia (a matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, a apertura do 

comercio colonial).  

4. As ideas fundamentais do pensamento ilustrado  

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (composició histórica) 

Século XIX 

1. A crise da monarquía absoluta (abdicacións, ocupación napoleónica).  

2. As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812.  

3. A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado).  

4. A construción do estado liberal (principios do liberalismo e diferenzas entre as diferentes 

familias políticas).  

5. A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869.  

6. A primeira república (proxecto de constitución federal e cantonalismo).  

7. A Restauración (retorno da monarquía e constitución de 1876).  

8. A vida política da Restauración (quenda, caciquismo e fraude electoral).  

9. A cuestión nacional no último terzo do século XIX.  

10. A reforma agraria liberal: as desamortizacións  

11. Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril. 

12. O movemento obreiro (Sexenio Democrático e Restauración)  

Século XX 

1. A crise da Restauración, a desarticulación do sistema canovista.  

2. A crise de 1917, os gobernos de concentración e a guerra de Marrocos.  

3. A ditadura de Primo de Rivera (golpe de estado e etapas: delimitación temporal e 

características principais). 

4. O establecemento da II República (forzas políticas e constitución de 1931). 

5. As grandes reformas da República. 

6. A guerra civil: sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión internacional.  

7. O franquismo: características e institucionalización.  

8. O franquismo: as formas de oposición ao Réxime.  
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9. O franquismo: política económica  

10. A agonía do franquismo e os inicios da Transición. 

11. As primeiras eleccións democráticas e a constitución de 1978. 

12. A crise da UCD e o golpe de estado. 

13. A consolidación da democracia: os gobernos do PSOE.  
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CONCEPTOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

Prehistoria e Historia Antiga: (7) Aula Regia, Bárbaros, Castro, Conventus, Economía 

depredadora, Guerras cántabras, Megalitismo. 

Historia Medieval: (7) Carta de poboamento, Manso, Marca Hispánica, Mesta, Mozárabe, Presura, 

Taifas. 

Séculos XVI-XVII: (7) Converso, Gran Armada, Mourisco, Terzos, Unión de Armas, Valido, 

Xuntas do Reino de Galicia.  

Século XVIII: (7) Antigo Réxime, Catastro de Ensenada, Decretos de Nova Planta,  Despotismo 

Ilustrado, Motín de Esquilache, Paz de Utrecht, Regalismo borbónico  

Século XIX: (18) Afrancesados, Abdicación de Bayona, Caciquismo, Cantonalismo, 

Desamortización, Encasillado, Estatuto Real, Ludismo, Manifesto dos Persas, Manifesto de 

Sandhurst, Pragmática Sanción de 1830, Pronunciamento, Pucherazo, Rexeneracionismo, Sistema 

de quenda, Sufraxio censatario e universal, Tratado de Valençay, Unión Liberal,  

Século XX: (24) Agrarismo, Bienio Negro, Brigadas Internacionais, CEDA, Contubernio de 

Munich, Desastre de Annual, Directorio Militar, Expediente Picasso, FAI, FET das XONS, Fronte 

Popular, Lei para a reforma política, Lexión Cóndor, Nacional-catolicismo, Pacto de San Sebastián, 

Pactos da Moncloa, Plan de Estabilización, Plataxunta, Sanjurjada, SecciónFemenina, Semana 

Tráxica, Sindicato vertical, UCD, Unión Patriótica. 

 

9.7. ESTRUTURA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DOS EXAMES (só cando estes 

inclúan conceptos, cuestións teóricas e composicións de texto) 

1.- Definir conceptos históricos:  

A resposta debe ser concreta, conforme ó estilo das entradas dos dicionarios especializados. 

Recoméndase unha extensión máxima de 3-4 liñas por concepto.  

2.- Pregunta para desenvolver:  

O obxectivo deste exercicio é que o alumnado mostre o seu dominio dos contidos, pero tamén a súa 

capacidade para artellar unha resposta razoada e coherente.  

A resposta debe cinguirse á cuestión presentada. Recoméndase unha extensión máxima dunha cara 

de folio (25-30 liñas).  

3.- Composición histórica:  

A materia obxecto da composición será a parte de Historia Contemporánea de España.  

Criterios de valoración dos exercicios: 

De xeito transversal terase en conta a corrección ortográfica e gramatical, a exposición ordenada 

de argumentos e o manexo do vocabulario específico da materia.  

- Pregunta de conceptos: teranse en conta a precisión terminolóxica, a claridade expositiva, a 

capacidade de síntese e a contextualización axeitada, de ser o caso.  
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- Pregunta para desenvolver: teranse en conta a comprensión dos elementos básicos da cuestión 

presentada, a precisión espazo-temporal, a capacidade de síntese e a capacidade para elaborar unha 

resposta razoada.  

- Composición histórica: teranse en conta a capacidade de análise, a capacidade relacional, a 

axeitada utilización dos documentos e a precisión espazo-temporal.  

Cómpre aclarar que o mero resumo ou reprodución dos documentos (paráfrase) será cualificada 

como suspenso. Os documentos servirán como punto de partida do discurso, pero o alumnado debe 

amosar o dominio do tema. Isto esixe a contextualización dos textos, a interrelación deles, a súa 

análise pausada e a introdución de información suplementaria, co obxectivo de mostrar unha 

explicación coherente da problemática histórica presentada.  

11. XEOGRAFÍA 

11.1. CONCRECIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE ÁS QUE PODE 

CONTRIBUÍR A XEOGRAFÍA 

A aprendizaxe da Xeografía centrarase no desenvolvemento dos seguintes obxectivos 

competenciais para cada unha das competencias: 

Comunicación lingüística: 

- Adquirir e utilizar con propiedade a terminoloxía da materia.  

- Comprender textos orais e escritos de temática xeográfica, e expresar os contidos xeográficos 

utilizando adecuadamente as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais.  

- Asumir as normas de comunicación en contextos variados: respectar a quenda de palabra, 

escoitar con atención o interlocutor, etc. Con este fin realízanse tarefas como a lectura 

comprensiva e o comentario de textos; a definición de termos e a elaboración de definicións; a 

descrición de imaxes; as redaccións, exposicións e presentacións orais; a participación nas 

actividades da aula e en debates; a elaboración de informes e traballos, etc. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  

- Actividades encamiñadas á toma de conciencia dos problemas ambientais e á busca e aprecio 

das solucións para abordalos, como a análise de datos, imaxes e textos; a realización de traballos 

de campo sobre o contorno; a valoración da importancia dos espazos naturais protexidos; ou a 

planificación de actuacións concretas para previr os problemas ou colaborar na súa solución.  

- Cálculo e interpretación de taxas (aridez, natalidade, paro, PIB…); a elaboración e a análise de 

información en formato gráfico ou en series estatísticas; e a realización e interpretación de 

mapas.  

- Uso de datos e estratexias para responder cuestións ou afrontar problemas xeográficos de 

diversa índole (climáticos, demográficos, económicos…). 

Competencia dixital: 

- Buscar, seleccionar, utilizar e avaliar criticamente a información procedente de medios dixitais.  

- Elaboración de información propia a partir da información obtida; e a súa transmisión utilizando 

diversas canles de comunicación audiovisual. Actividades: as investigacións ou indagacións; e o 

uso das novas tecnoloxías para facilitar o traballo xeográfico e a vida diaria: realización de 

cálculos, gráficos e mapas; obtención de imaxes; creación de simulacións co fin de adoptar 

decisións con repercusións espaciais, etc. 
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Competencia de aprender a aprender 

- Realización de esquemas, sínteses, cadros comparativos, eixes cronolóxicos, organigramas, 

fichas e mapas conceptuais.  

- Ademais, desde a materia foméntanse actitudes que favorecen a aprendizaxe autónoma, a 

iniciativa, a creatividade e o espírito crítico; a toma de conciencia dos procesos de aprendizaxe; 

e a autoavaliación da consecución dos obxectivos de aprendizaxe 

Competencias sociais e cívicas.  

- A Xeografía fomenta a relación cos demais; aprender a comportarse; o recoñecemento da 

riqueza e da diversidade das opinións alleas; e o desenvolvemento do compromiso social 

manifestado na preocupación polos espazos e os grupos sociais máis desfavorecidos.  

- Actividades: a participación activa na aula; o traballo en grupo para a realización de actividades; 

e os traballos de campo, que promoven a solidariedade, a responsabilidade, a colaboración e o 

respecto ás opinións alleas. 

O sentido da iniciativa e o espírito emprendedor.  

- A Xeografía colabora en desenvolver a autonomía persoal; a constancia no traballo, asumindo 

responsabilidades e superando as dificultades; a capacidade de liderado, suxerindo iniciativas e 

fomentando as actitudes relacionadas coa organización, a planificación, co deseño, coa 

valoración, a avaliación, a coordinación de tarefas e tempos e a negociación; e co 

desenvolvemento da creatividade e do emprendemento, propoñendo novas ideas ou actividades. 

A conciencia e expresións culturais.  

- Fomento da valoración das manifestacións culturais propias e alleas nas súas distintas vertentes 

(natural, monumental, etc.); e o aprecio da multiculturalidade de persoas e espazos xeográficos.  

- Promoción do gusto pola creatividade e pola estética na vida cotiá, manifestadas na elaboración 

de traballos, murais, presentacións, caderno de traballo, etc. 
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11.2. OBXECTIVOS 

- A comprensión do territorio, produto da interrelación de múltiples factores, e ademais que o 

estudante poida explicar a realidade xeográfica española. Grazas a este coñecemento adquirido, a 

Xeografía pode transmitir a idea de responsabilidade dentro da sociedade, posto que o ser humano 

é o principal axente de transformación do medio natural, e deste xeito, esta materia participa 

profundamente na formación en valores. 

- O uso dos instrumentos propios desta disciplina, entre outros a cartografía, imaxes ou 

estatísticas de distinto tipo, achega a posibilidade de analizar e realizar interpretacións globais, 

sistemáticas e integradas da realidade que nos rodea, identificar as unidades territoriais, as 

paisaxes e os resultados da actividade humana para poder coñecer e comprender o espazo. 

- De modo que a Xeografía formulada neste curso ten como obxectivo fundamental dar unha 

interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno xeográfico, ofrecer os mecanismos 

que sirvan para dar respostas e explicacións aos problemas que formula o territorio de 

España. 

 

11.3. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO 

2020-2021 POR MOR DO COVID19. 

 Non é de aplicación.  

11.4. PLANO DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON 

ADQUIRIDAS NO CURSO 2019-2020. 

En Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de bacharelato non hai aprendizaxes non 

adquiridas imprescindibles para cursar Xeografía de España. 

11.5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Libro de texto 

Editorial Anaya 

ISBN 978-84-698-1363-8 

Decreto 86/2015 

 Tempora 

lización 

M
ín

im
o

s 

M
es

 

S
es

ió
n

s 

 

 Bloque 1. A xeografía e o estudo do 

espazo xeográfico 

 Todos  

T
o
d

a
s 

a
s 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

s 

0 Introdución ao 

coñecemento xeográfico 

B1.1. Concepto de xeografía. Métodos e ferramentas 

propias da disciplina. 
   

B1.2. Características do espazo xeográfico. Concepto de 

paisaxe como resultado da interacción entre factores 

naturais e culturais. Desenvolvemento sustentable. 

   

B1.3. Representación gráfica do espazo xeográfico a 

distintas escalas.  
   

B1.4. Planos e mapas: compoñentes e análise. O mapa 

topográfico nacional a escala 1:50.000. 
   

B1.5. Técnicas cartográficas.    

B1.6. Obtención e interpretación da información 

cartográfica. Imaxes de satélite. 
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1
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 
 Bloque 2. O relevo español: a súa 

diversidade xeomorfolóxica 
 

Set 

Out 
12 

1 O espazo xeográfico 

español. A diversidade 

xeomorfolóxica 

B2.1. España e a súa singularidade xeográfica: unidade 

e diversidade. 
X  1 

B2.2. Relevo español: diversidade xeomorfolóxica. 

Localización dos principais accidentesxeográficos. 
X  2 

B2.3. Evolución xeolóxica do territorio español como 

conformadora das diferentes morfoestruturas. 
X   

B2.4. Litoloxía peninsular e insular e formas de 

modelaxe. 
X  2 

B2.5. Identificación das unidades do relevo español 

peninsular e insular, e os trazos de cada unha. 
X  2 

B2.6. Corte topográfico: realización e análise. X  2 

B2.7. Concepto de solo. Os solos en España: variedade 

edáfica e as súas características. 
X  1 

 Bloque 3. A diversidade climática e a 

vexetación 
 

Out 

Nov 
14 

2 A diversidade climática 

 

3 A diversidade hídrica, 

vexetal e edáfica 

B3.1. Clima e tempo atmosférico. Factores xeográficos, 

dinámica atmosférica e elementos do clima. 
X  2 

B3.2. Dominios climáticos españois: as súas 

características e representación en climogramas. 
X  2 

B3.3. Dominios climáticos españois: factores limitantes. X  1 

B3.4. Variabilidade climática. Temperatura e 

precipitación. 
X  2 

B3.5. Situacións sinópticas e tipos de tempo atmosférico 

en España. 
X  1 

B3.6. Mapas do tempo, altura e superficie: análise e 

interpretación. 
X  2 

B3.7. Escenarios de cambio climático en diferentes 

dominios do territorio peninsular e insular. 
X  1 

B3.8. Factores xeográficos e características da 

vexetación. Rexións bioxeográficas. 
X  1 

B3.9. Formacións vexetais españolas e a súa 

distribución. Análise de cliseries de vexetación. 
X  2 

 Bloque 4. A hidrografía  Nov 7 

3 A diversidade hídrica, 

vexetal e edáfica 

B4.1. Diversidade hídrica da península e das illas. 

Principais elementos hídricos nas paisaxes. 
X  1 

B4.2. Vertentes hidrográficas. Principais cuncas fluviais 

peninsulares. 
X  1 

B4.3. Réximes fluviais predominantes. X  1 

B4.4. Zonas húmidas en España. X  2 

B4.5. Aproveitamento dos recursos hídricos: incidencia 

da seca e das chuvias torrenciais. 
X  1 

B4.6. Augas subterráneas. X  1 

 Bloque 5. As paisaxes naturais e as 

relacións entre natureza e sociedade 
 

Nov 

Dec 
8 

4 As paisaxes naturais e as 

interaccións natureza-

sociedade 

B5.1. Paisaxes naturais españolas. X  2 

B5.2. Influencia do medio na actividade humana. 

Políticas favorecedoras do patrimonio natural. 
X  2 

B5.3. Os medios humanizados e a súa interacción no 

espazo xeográfico. Paisaxes culturais. 
X  1 

B5.4. Aproveitamento sustentable do medio físico. X  1 

B5.5. Variedades de paisaxes naturais. X  2 

  Bloque 6. A poboación española  Xan 10 

2
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

8 A poboación española 

B6.1. Fontes para o estudo da poboación. 

Procedementos de análise en demografía. 
X  1 

B6.2. Evolución histórica. X  1 

B6.3. Movementos naturais de poboación. X  1 

B6.4. Distribución territorial da poboación. X  1 



 185 

B6.5. Migracións. X  1 

B6.6. Mapa da distribución da poboación española. X  1 

B6.7. Mapa de densidade da poboación española. X  1 

B6.8. Conformación do espazo demográfico actual. 

Definición e cálculo de taxas demográficas.  
X  1 

B6.9. Diversidades rexionais. Estrutura, problemática 

actual e posibilidades de futuro da poboación 

española. Realidade demográfica galega. 

X  1 

B6.10. Ordenación do territorio. Peso do factor 

demográfico. 
X  1 

 Bloque 7. O espazo rural e as 

actividades do sector primario 
 

Xan 

Feb 
10 

5 Os espazos do sector 

primario 

B7.1. Peso das actividades agropecuarias, forestais e 

pesqueiras no PIB. Poboación activa. 
X  1 

B7.2. Aspectos naturais e históricos que explican os 

factores agrarios. 
X  1 

B7.3. Elementos que conforman as paisaxes agrarias. 

Paisaxes agrarias de España: características. 
X  2 

B7.4. Estrutura da propiedade e tenencia da terra. X  1 

B7.5. Explotacións agrarias: características. Tipos de 

agricultura: coexistencia de formas avanzadas e 

tradicionais. Transformacións agroindustriais. 

X  2 

B7.6. Políticas de reforma agraria. Situación española 

do sector no contexto da Unión Europea. Política 

Agraria Común (PAC). 

X  1 

B7.7. Actividade pesqueira: localización, características 

e problemas. Análise dos aspectos físicos e humanos 

que conforman o espazo pesqueiro. Caso galego. 

X  1 

B7.8. Silvicultura: características e desenvolvemento no 

territorio. 
X  1 

 Bloque 8. As fontes de enerxía e o 

espazo industrial 
 

Feb 

Mar 
10 

6 O espazo industrial 

B8.1. Proceso de industrialización español: 

características e breve evolución histórica. 
X  1 

B8.2. Localización das fontes de enerxía en España. X  2 

B8.3. Achega ao PIB da industria. Poboación activa. 

Deficiencias e problemas do sector industrial español. 
X  2 

B8.4. Elementos das paisaxes industriais. Tipoloxías de 

paisaxes. 
X  2 

B8.5. Rexións industriais e eixes de desenvolvemento 

de España: importancia das políticas territoriais no 

sector. Planificación e perspectivas de futuro. 

X  2 

B8.6. Influencia da política da Unión Europea na 

configuración da industria española.  
X  1 

 Bloque 9. O sector servizos  Marz 10 

7 Os espazos do sector 

terciario 

B9.1. Terciarización da economía española: influencia 

no PIB. Poboación activa do sector terciario. 
X  1 

B9.2. Análise dos servizos e distribución no territorio. X  1 

B9.3. Sistema de transportes en España. Impacto das 

infraestruturas sobre o espazo xeográfico. 
X  2 

B9.4. Desenvolvemento comercial: características, 

evolución e distribución territorial. 
X  1 

B9.5. Espazos turísticos: características e evolución. X  2 

B9.6. Outras actividades terciarias: sanidade, educación, 

finanzas e servizos públicos. 
X  1 

B9.7. Transformacións das paisaxes nas zonas turísticas. 

Caso do litoral. 
X  2 

 
 Bloque 10. O espazo urbano  

Mar 

Abr 
10 

3
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó

n
 9 O espazo urbano 

B10.1. Concepto de cidade e a súa influencia na 

ordenación do territorio.  
X  1 

B10.2. Morfoloxía e estrutura urbanas. Análise X  2 
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socioeconómica e política a través do plano da 

cidade. 

B10.3. Planificacións urbanas. Instrumentos do 

planeamento. 
X  1 

B10.4. Características do proceso de urbanización. 

Áreas de influencia. 
X  1 

B10.5. Características da paisaxe urbana. X  2 

B10.6. Usos do solo urbano. Ordenación territorial. X  1 

B10.7. Rede urbana española. Características do 

proceso de crecemento espacial das cidades.  
X  1 

B10.8. Sistema urbano español: desenvolvemento 

sustentable. Cidades saudables. O territorio como 

recurso. 

X  1 

 Bloque 11. Formas de organización 

territorial 
 Abr 8 

10 A organización, os 

desequilibrios e as políticas 

territoriais 

B11.1. Organización territorial de España. X  1 

B11.2. Influencia da historia e da Constitución de 1978 

no deseño territorial. 
X  1 

B11.3. Desequilibrios e contrastes territoriais. X  2 

B11.4. Comunidades Autónomas: políticas rexionais e 

de cohesión territorial. Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

X  2 

B11.5. A cuestión territorial na España das autonomías. X  2 

 Bloque 12. España en Europa e no 

mundo 
 Maio 8 

11 España e Galicia en 

Europa 

 

12 España no mundo 

B12.1. España: situación xeográfica; posición e 

localización dos territorios que conforman a unidade 

e a diversidade política. 

X  2 

B12.2. España en Europa. Estrutura territorial. 

Contrastes físicos e socioeconómicos de Europa. 
X  2 

B12.3. Posición de España na Unión Europea. Políticas 

rexionais e de cohesión territorial. 
X  1 

B12.4. España no mundo. Globalización e diversidade 

no mundo. 
X  1 

B12.5. Procesos de mundialización e desigualdades 

territoriais. Grandes eixes mundiais. 
X  1 

B12.6. Posición de España nas áreas socioeconómicas e 

xeopolíticas mundiais. 
X  1 
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11.6. RELACIÓN ENTRE OS DISTINTOS ELEMENTOS DO CURRÍCULO 

 XEOGRAFÍA  

O
b

x
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares  

de aprendizaxe 

En bermello os mínimos imprescindibles 

Comp. 

clave 

 Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico  
d 

e 
g 
i 
l 

B1.1. Concepto de xeografía. Métodos e 
ferramentas propias da disciplina. 

B1.1. Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as 

súas ferramentas de análise e os seus procedementos. 
XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais 

ferramentas de análise e os seus procedementos.  
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B1.2. Características do espazo xeográfico. 

Concepto de paisaxe como resultado da 

interacción entre factores naturais e culturais. 
Desenvolvemento sustentable. 

B1.2. Identificar o espazo xeográfico como tal nas súas diversas 

ocupacións, entendéndoo como centro de relacións humanas e sociais. 
XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas. CMCCT 

CAA 

CCL 

 

XHB1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas.  CMCCT 

CAA 

d 
g 
i 
l 

B1.3. Representación gráfica do espazo xeográfico 

a distintas escalas.  
B1.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes 

escalas, identificándoos como ferramentas de representación do espazo 

xeográfico 

XHB1.3.1. Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia 

xeográfica. 
CMCCT 

CAA 

CD 

d 
g 
i 
l 

B1.4. Planos e mapas: compoñentes e 
análise. O mapa topográfico nacional a 
escala 1:50.000. 

B1.4. Analizar e comentar o mapa topográfico nacional E: 1/50.000. XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos 

de traballo do xeógrafo. 
CMCCT 

CAA 

CD 

XHB1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas. CMCCT 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B1.5. Técnicas cartográficas. B1.5. Deseñar e comparar mapas sobre espazos xeográficos próximos 

utilizando os procedementos característicos.  
XHB1.5.1. Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e 

cultural.  
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B1.6. Obtención e interpretación da 
información cartográfica. Imaxes de 
satélite. 

B1.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de contido xeográfico 

obtida de fontes diversas, e presentala de xeito adecuado. 
XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, 

comentando as características do espazo xeográfico. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

 Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica  
e B2.1. España e a súa singularidade xeográfica: B2.1. Distinguir as singularidades do espazo xeográfico español XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do CMCCT 
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g 
i 
l 

unidade e diversidade. establecendo os aspectos que lle confiren unidade e os elementos que 
ocasionan diversidade. 

relevo español, comentando as súas características. CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B2.2. Relevo español: diversidade 

xeomorfolóxica. Localización dos principais 
accidentes xeográficos. 

B2.2. Describir os trazos do relevo español, situando e analizando as súas 

unidades de relevo. 
XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son 

similares e diferentes do territorio peninsular e insular. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B2.3. Evolución xeolóxica do territorio español 

como conformadora das diferentes 

morfoestruturas. 

B2.3. Definir o territorio español subliñando as diferenzas das unidades 

morfoestruturais. 
XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España. CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 
e 
g 
i 
l 

B2.4. Litoloxía peninsular e insular e formas de 

modelaxe. 
B2.4. Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas características e 

na modelaxe. 
XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas 

características xeomorfolóxicas. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 
e 
g 
i 
l 

B2.5. Identificación das unidades do relevo 

español peninsular e insular, e os trazos de cada 

unha. 

B2.5. Utilizar correctamente o vocabulario específico da xeomorfoloxía. XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a 

conformación do territorio español. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B2.6. Corte topográfico: realización e análise. B2.6. Procurar e seleccionar información do relevo obtido de fontes 

diversas (bibliográficas, cartográficas, internet ou traballos de campo), e 

presentala de xeito adecuado sinalando os condicionamentos que o relevo 

pode impor.  

XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B2.7. Concepto de solo. Os solos en España: 
variedade edáfica e as súas 
características. 

B2.7. Identificar as características edáficas dos solos. XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de 

España. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

 

XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e 

insulares. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

 Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación   
d 

g 
i 
l 

B3.1. Clima e tempo atmosférico. Factores 
xeográficos, dinámica atmosférica e 
elementos do clima. 

B3.1. Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos.  XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España. CMCCT 

CA 

CD 

d 
e 

B3.2. Dominios climáticos españois: as súas 

características e representación en climogramas. 
B3.2. Distinguir os climas en España e comentar as súas características, 

sinalando os factores e os elementos que os compoñen, para 

XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e 

os elementos característicos. 
CMCCT 

CAA 
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g 
i 
l 

diferencialos. CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B3.3. Dominios climáticos españois: factores 
limitantes. 

B3.3. Distinguir os climas en España e a súa representación en 

climogramas. 
XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B3.4. Variabilidade climática. Temperatura e 
precipitación. 

B3.4. Comentar a información climatolóxica que se deduce utilizando 

mapas de temperaturas ou precipitacións de España.  
XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus 

climogramas representativos. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B3.5. Situacións sinópticas e tipos de tempo 

atmosférico en España. 
B3.5. Analizar os tipos de tempo atmosférico en España utilizando os 

mapas de superficie e de altura. 
XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas 

estacións climatolóxicas. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican 

os tipos de tempo atmosférico.  
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B3.6. Mapas do tempo, altura e superficie: 
análise e interpretación. 

B3.6. Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos tipos de 

tempo peninsulares ou insulares. 
XB33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos 

que explican o tipo de tempo característico da estación do ano 
correspondente. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B3.7. Escenarios de cambio climático en 
diferentes dominios do territorio peninsular 
e insular. 

B3.7. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á 

diversidade climática de España utilizando as fontes dispoñibles, tanto de 
internet como de medios de comunicación social, ou bibliografía. 

XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que 

reflicten as chuvias torrenciais.  
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
g 
i 
l 

B3.8. Factores xeográficos e características 
da vexetación. Rexións bioxeográficas. 

B3.8. Identificar as rexións vexetais. XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as 

súas características. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 
g 
i 
l 

B3.9. Formacións vexetais españolas e a súa 
distribución. Análise de cliseries de 
vexetación. 

B3.9. Diferenciar razoadamente as formacións vexetais españolas. XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que 

aparezan. 
CMCCT 

CA 

CD 

XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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 Bloque 4. A hidrografía  
d 
e 
g 
i 
l 

B4.1. Diversidade hídrica da península e das 
illas. Principais elementos hídricos nas 
paisaxes. 

B4.1. Explicar a diversidade hídrica da Península Ibérica e nas illas, 

enumerando e localizando os tipos de elementos hídricos que se poden 

percibir coa observación da paisaxe. 

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B4.2. Vertentes hidrográficas. Principais 
cuncas fluviais peninsulares. 

B4.2. Describir as cuncas fluviais españolas situándoas nun mapa e 

enumerando as súas características. 
XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

g 
i 
l 

B4.3. Réximes fluviais predominantes. B4.3. Identificar os réximes fluviais máis característicos. XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades 

de aproveitamento hídrico en España. 
CMCCT 

CAA 

d 
e 
g 
i 
l 

B4.4. Zonas húmidas en España. B4.4. Enumerar as zonas húmidas de España, localizalas nun mapa e 

comentar as súas características. 
XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto 

de actualidade sobre este tema. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B4.5. Aproveitamento dos recursos hídricos: 

incidencia da seca e das chuvias torrenciais. 
B4.5. Analizar o aproveitamento dos recursos hídricos en España, incluíndo 

as características de seca e das chuvias torrenciais do clima.  
XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e 

deduce consecuencias, analizando tamén as características climáticas. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de 

seca en relación cun mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península 
Ibérica, e saca conclusións. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B4.6. Augas subterráneas. 

 

B4.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á 

hidroloxía española, incidindo na explotación das augas subterráneas, 

utilizando distintas fontes de información. 

XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a desigualdade 

hídrica española e a súa interacción coas actividades humanas.  
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

 Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade  
d 
e 
g 

i 
l 

B5.1. Paisaxes naturais españolas. B5.1. Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais españolas, 

identificando os seus trazos. 
XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos 

españois. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas 

características. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 

d B5.2. Influencia do medio na actividade humana. B5.2. Relacionar o medio natural coa actividade humana, XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre CMCCT 

CAA 
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e 
g 
i 
l 
p 

Políticas favorecedoras do patrimonio natural. describindo casos de modificación do medio polo ser humano. persoa e natureza sobre as paisaxes. CCL 

CSC 

 

XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana 

sobre a natureza. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC  

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B5.3. Os medios humanizados e a súa interacción 

no espazo xeográfico. Paisaxes culturais. 
B5.3. Describir os espazos humanizados e enumerar os seus elementos 

constitutivos.  
XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais. CMCCT 

CAA 

CCL 

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B5.4. Aproveitamento sustentable do medio físico. B5.4. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ás 

paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade, utilizando 

fontes en que estea dispoñible, tanto en internet como en bibliografía ou 
medios de comunicación social.  

XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se 

perciba a influencia do medio na actividade humana. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas 

xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre o 
medio. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de 

comunicación social referida á destrución do medio natural por parte do ser 
humano.  

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g  
i 
l 

B5.5. Variedades de paisaxes naturais. B5.5. Comparar imaxes das variedades de paisaxes naturais. XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e 

comenta imaxes representativas de cada unha das variedades de paisaxes 

naturais localizadas en medios de comunicación social, internet ou outras 

fontes bibliográficas. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

 Bloque 6. A poboación española  
d 
g 
i 
l 

B6.1. Fontes para o estudo da poboación. 
Procedementos de análise en demografía. 

B6.1. Identificar as fontes para o estudo da poboación establecendo os 

procedementos que permiten estudar casos concretos. 
XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación. CMCCT 

CAA 

CD 

d 

e 
g 
i 

l 

B6.2. Evolución histórica. B6.2. Comentar gráficos e taxas que amosen a evolución da poboación 

española. 
XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con 

algunha dun período anterior ou de previsións futuras. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d B6.3. Movementos naturais de poboación. B6.3. Caracterizar a poboación española identificando os movementos XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español.  CMCCT 

CAA 
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e 
g 
i 
l 

naturais. CCL 

CD 

XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da 

poboación dun territorio. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B6.4. Distribución territorial da poboación. B6.4. Diferenciar a densidade de poboación no espazo peninsular e insular, 

explicando a distribución de poboación. 
XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 

g 
i 
l 

B6.5. Migracións. B6.5. Explicar a distribución da poboación española identificando as 

migracións. 
XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas 

migracións interiores. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B6.6. Mapa da distribución da poboación 

española. 
B6.6. Analizar a poboación das comunidades autónomas, definindo a súa 

evolución e a problemática de cada unha. 
XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que 

diminúen a súa poboación. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B6.7. Mapa de densidade da poboación española. B6.7. Comentar un mapa da densidade de poboación de España, analizando 

a súa estrutura. 
XHB6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B6.8. Conformación do espazo demográfico 
actual. Definición e cálculo de taxas 
demográficas.  

B6.8. Analizar as pirámides de poboación das comunidades autónomas, 

incidindo no caso galego, e comentar as súas peculiaridades. 
XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de 

poboación. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 
g 
i 
l 

B6.9. Diversidades rexionais. Estrutura, 
problemática actual e posibilidades de 
futuro da poboación española. Realidade 
demográfica galega. 

B6.9. Explicar as perspectivas de poboación española e a ordenación do 

territorio.  
XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da 

poboación española.  
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 
B6.10. Ordenación do territorio. Peso do 

factor demográfico. 
B6.10. Obter e seleccionar información de contido demográfico utilizando 

fontes en que estea dispoñible, tanto en internet como noutras fontes de 

XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación española 

salientando os aspectos máis significativos, utilizando gráficos, mapas, 

CMCCT 

CAA 
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g 
i 

l 

información. pirámides, etc., nunha presentación informática ou en exposicións en directo. CCL 

CD 

 Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario  
d 
e 
g 
i 
l 

B7.1. Peso das actividades agropecuarias, forestais 

e pesqueiras no PIB. Poboación activa. 
B7.1. Describir as actividades agropecuarias e forestais, especificando as 

características de España. 
XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades 

económicas. 
CCL 

CAA 

CD 

d 
e 

g 
i 
l 
p 

B7.2. Aspectos naturais e históricos que explican 

os factores agrarios. 
B7.2. Distinguir as paisaxes agrarias, a súa morfoloxía e as súas estruturas, 

establecendo as súas características.  
XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos 

agrarios.  
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas estruturas 

agrarias españolas. 
CAA 

CCL 

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B7.3. Elementos que conforman as paisaxes 
agrarias. Paisaxes agrarias de España: 
características. 

B7.3. Analizar adecuadamente unha paisaxe rural distinguindo o terreo de 

labor, os bosques e o hábitat. 
XHB7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as 

características das paisaxes agrarias españolas. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B7.4. Estrutura da propiedade e tenencia da terra. B7.4. Comprender a evolución da estrutura da propiedade e 
identificar formas de tenza da terra. 

XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B7.5. Explotacións agrarias: características. Tipos 

de agricultura: coexistencia de formas 

avanzadas e tradicionais. Transformacións 
agroindustriais. 

B7.5. Explicar o sector agrario español tendo en conta as súas estruturas da 

propiedade e as características das súas explotacións. 
XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 

i 
l 

B7.6. Políticas de reforma agraria. Situación 
española do sector no contexto da Unión 
Europea. Política Agraria Común (PAC). 

B7.6. Explicar a situación do sector agrario español tendo en conta o 

contexto europeo e as políticas da Unión Europea. 
XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen o 

dinamismo dun sector agrario dado. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación española na 

PAC. 
CCL 

CAA 

d 
e 

B7.7. Actividade pesqueira: localización, 
características e problemas. Análise dos 

B7.7. Analizar a actividade pesqueira, e definir as súas características e os 

seus problemas. 
XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da 

actividade pesqueira española e galega. 
CMCCT 

CAA 

CCL 
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g 
i 
l 
p 

aspectos físicos e humanos que conforman 
o espazo pesqueiro. Caso galego. 
 

CD 

XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas 

pesqueiros e identifica a súa orixe.  
CCL 

CAA 

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B7.8. Silvicultura: características e 

desenvolvemento no territorio. 
B7.8. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ao 

espazo rural, silvícola ou pesqueiro, utilizando fontes dispoñibles en 
internet, en medios de comunicación social ou na bibliografía. 

XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das 

actividades agrarias, gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a outros 
sectores de actividade. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

 Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial  
d 

e 
g 
i 
l 

B8.1. Proceso de industrialización español: 

características e breve evolución histórica. 
B8.1. Analizar o proceso de industrialización español establecendo as 

características históricas que conducen á situación actual. 
XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a 

configuración da industria española. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución 
histórica da industrialización española. 

CCL 

CAA 

CMCCT 

XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da 

industria española nunha zona concreta ou dun sector concreto. 
CCL 

CAA 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B8.2. Localización das fontes de enerxía en 

España. 
B8.2. Relacionar as fontes de enerxía e a industrialización, e describir as 

súas consecuencias en España. 
XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de 

enerxía e materias primas en España.  
CMCCT 

CAA 

CCL 

CDC 

d 
e 
g 
i 
l 

B8.3. Achega ao PIB da industria. Poboación 

activa. Deficiencias e problemas do sector 

industrial español. 

B8.3. Coñecer os factores da industria en España. XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas 

rexionais.  
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as 

producións industriais. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 

l 

B8.4. Elementos das paisaxes industriais. 

Tipoloxías de paisaxes. 
B8.4. Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial dada. XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 

B8.5. Rexións industriais e eixes de 
desenvolvemento de España: importancia 
das políticas territoriais no sector. 
Planificación e perspectivas de futuro. 

B8.5. Describir os eixes de desenvolvemento industrial sobre un mapa, 

establecendo as súas características e as posibilidades de rexeneración e 
cambio no futuro. 

XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, 

distinguindo entre os sectores industriais.  
CCL 

CD 

CAA 

XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de 

desenvolvemento industrial. 
CCL 

CAA 
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l CD 

XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas 

perspectivas de futuro. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B8.6. Influencia da política da Unión Europea na 

configuración da industria española.  
B8.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ao 

espazo industrial español e a influencia nel da política industrial europea, 

utilizando fontes en que estea dispoñible, tanto en internet, como na 
bibliografía ou nos medios de comunicación. 

XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia 

nas españolas. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

 Bloque 9. O sector servizos  
d 
e 

g 
i 
l 

B9.1. Terciarización da economía española: 

influencia no PIB. Poboación activa do sector 

terciario. 

B9.1. Analizar a terciarización da economía española establecendo as súas 

características e a influencia no produto interior bruto, e utilizar 

correctamente a terminoloxía do sector servizos. 

XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B9.2. Análise dos servizos e distribución no 

territorio. 
B9.2. Identificar a presenza dos servizos no territorio, analizando a súa 

distribución e o impacto no medio. 
XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía española. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B9.3. Sistema de transportes en España. 
Impacto das infraestruturas sobre o espazo 
xeográfico. 

B9.3. Explicar o sistema de transporte en España, distinguindo a 

articulación territorial que configura. 
XHB9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación máis 

importantes de España (ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos). 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este 

sector ten para articular o territorio. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte 

determinado. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías de 

comunicación no noso país. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 

B9.4. Desenvolvemento comercial: 
características, evolución e distribución 
territorial. 

B9.4. Describir o desenvolvemento comercial e a ocupación territorial que 

impón, e establecer as súas características. 
XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento 

comercial. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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l 

d 
e 
g 
i 
l 

B9.5. Espazos turísticos: características e 

evolución. 
B9.5. Localizar nun mapa os espazos turísticos, e enumerar as súas 

características e as desigualdades rexionais. 
XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B9.6. Outras actividades terciarias: sanidade, 

educación, finanzas e servizos públicos. 
B9.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á 

actividade ou ao espazo do sector servizos español, utilizando fontes en 

que estea dispoñible, tanto en internet como na bibliografía ou nos 
medios de comunicación social.  

XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento 

turístico español. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.6.2. Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, 

comercial ou outras actividades do sector servizos.  
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B9.7. Transformacións das paisaxes nas 
zonas turísticas. Caso do litoral. 

B9.7. Identificar e comentar unha paisaxe transformado por unha 

importante zona turística. 
XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos 

na economía e no emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu 

impacto nunha paisaxe. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

CSC 

 Bloque 10. O espazo urbano  
d 
e 
g 
i 
l 

B10.1. Concepto de cidade e a súa influencia na 

ordenación do territorio.  
B10.1. Definir a cidade. XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos. CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B10.2. Morfoloxía e estrutura urbanas. 
Análise socioeconómica e política a través 
do plano da cidade. 

B10.2. Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus 

trazados. 
XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de 

residencia, ou a máis significativa. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 

i 
l 

B10.3. Planificacións urbanas. Instrumentos 
do planeamento. 

B10.3. Identificar o proceso de urbanización e enumerar as súas 

características e as planificacións internas. 
XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización. CMCCT 

CAA 

CCL 

 

XHB10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana. CAA 

CCL 

d 
e 
g 

B10.4. Características do proceso de urbanización. 

Áreas de influencia. 
B10.4. Analizar a morfoloxía e a estrutura urbana, e extraer conclusións da 

pegada da historia e a súa expansión espacial, reflexo da evolución 

económica e política da cidade. 

XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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i 
l 
p 

XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre 

un plano desta. 
CCL 

CD 

CAA 

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B10.5. Características da paisaxe urbana. B10.5. Analizar e comentar unha paisaxe urbana. XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a 

estrutura urbana dunha cidade coñecida. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 

g 
i 
l 
p 

B10.6. Usos do solo urbano. Ordenación 
territorial. 

B10.6. Identificar o papel das cidades na ordenación do territorio. XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española. CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 
e 
g 
i 
l 

B10.7. Rede urbana española. Características do 

proceso de crecemento espacial das cidades.  
B10.7. Describir a rede urbana española e comentar as súas características.  XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo 

que a rodea. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B10.8. Sistema urbano español: 
desenvolvemento sustentable. Cidades 
saudables. O territorio como recurso. 

B10.8. Obter, seleccionar e analizar información de contido xeográfico 

relativo ao espazo urbano español, utilizando fontes en que estea 
dispoñible, en internet, nos medios de comunicación social ou na 

bibliografía. 

XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a 

configuración e a problemática do sistema urbano español. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

 Bloque 11. Formas de organización territorial  
d 
e 
g 
i 
l 
p 

B11.1. Organización territorial de España. B11.1. Describir a organización territorial española analizando a estrutura 

local, autonómica e estatal. 
XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, 

partindo do concello e da comunidade autónoma. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 

i 
l 

B11.2. Influencia da historia e da Constitución de 

1978 no deseño territorial. 
B11.2. Explicar a organización territorial española e establecer a 

influencia da historia e da Constitución de 1978, mediante o 
emprego de mapas históricos e actuais. 

XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas 
históricos e actuais. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola 
Constitución de 1978. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira CMCCT 
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metade do século XX. CAA 

CCL 

CD 

XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais 

cidades en cada unha e os países fronteirizos de España. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B11.3. Desequilibrios e contrastes territoriais. 
 

B11.3. Analizar a organización territorial española e describir os 

desequilibrios e os contrastes territoriais, así como os mecanismos 

correctores. 

XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na 

organización territorial española. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 

e 
g 
i 
l 
p 

B11.4. Comunidades Autónomas: políticas 
rexionais e de cohesión territorial. 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

B11.4. Describir a transcendencia das comunidades autónomas e 
definir as políticas territoriais que levan a cabo, incidindo no caso 
de Galicia. 

XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades 

autónomas en aspectos concretos. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

d 
e 
g 
i 
l 
p 

B11.5. A cuestión territorial na España das 
autonomías. 

B11.5. Obter, seleccionar e analizar información de contido xeográfico 

relativo ás formas de organización territorial en España, utilizando fontes 

en que estea dispoñible en internet, nos medios de comunicación social 
ou na bibliografía. 

XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas. CMCCT 

CAA 

CCL 

 

XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais 

autonómicas. 
CAA 

CCL 

 Bloque 12. España en Europa e no mundo  
d 
e 
g 
i 
l 

B12.1. España: situación xeográfica; posición e 

localización dos territorios que conforman a 
unidade e a diversidade política. 

B12.1. Definir a situación xeográfica de España no mundo, establecendo a 

súa posición e localizando os seus territorios. 
XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala 

aquelas coas que España ten máis relación. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas 

mundiais. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 

g 
i 
l 

B12.2. España en Europa. Estrutura territorial. 

Contrastes físicos e socioeconómicos de 

Europa. 

B12.2. Describir o continente europeo distinguindo a súa estrutura 

territorial e os contrastes físicos e socioeconómicos. 
XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea.  CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 
e 

B12.3. Posición de España na Unión Europea. 

Políticas rexionais e de cohesión territorial. 
B12.3. Identificar a posición de España na Unión Europea, enumerando as 

políticas rexionais e de cohesión territorial que se practican en Europa e 

XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en 

política rexional e de cohesión territorial que afectan a España. 
CMCCT 

CAA 

CCL 
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g 
i 
l 

que afectan a España.  

XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de 

España na Unión Europea. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g 
i 
l 

B12.4. España no mundo. Globalización e 
diversidade no mundo. 

B12.4. Definir a globalización e explicar os seus trazos. XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con 

exemplificacións que afecten a España. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 

d 
e 
g 

i 
l 

B12.5. Procesos de mundialización e 
desigualdades territoriais. Grandes eixes 
mundiais. 

B12.5. Comparar os procesos de mundialización e diversidade territorial, 

resumindo as características de ambos. 
XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos 

dos conceptos de mundialización e de diversidade territorial. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 
e 
g  
i 
l 

B12.6. Posición de España nas áreas 

socioeconómicas e xeopolíticas mundiais. 
B12.6. Explicar as repercusións da inclusión de España en espazos 

socioeconómicos e xeopolíticos continentais e mundiais, utilizando 

fontes diversas baseadas en material bibliográfico ou en liña e en 

opinións expostas nos medios de comunicación social. 

XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos 

xeopolíticos e socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas 

fontes de información xeográfica.  

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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11.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO 

DE CONSECUCIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Estándares de aprendizaxe 

G
ra

o
 m

ín
im

o
 (

1
) Tempora- 

lización 

In
st

ru
m

en
to

s 

a
v

a
li

a
ci

ó
n

 (
2

) 

M
es

 

S
es

ió
n

s 

 Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico     

1
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas de análise e os 

seus procedementos.  
35 

  1,2,3 

XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas. 35   1,2,3 
XHB1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas.  35   1,2,3 
XHB1.3.1. Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia xeográfica. 35   1,2,3 
XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de traballo do 

xeógrafo. 
35   

1,2,3 

XHB1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas. 35   1,2,3 
XHB1.5.1. Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural.  35   1,2,3 
XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, comentando as 

características do espazo xeográfico. 
35   

1,2,3 

Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica  
Set 

Out 
12 1,2,3 

XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo español, 

comentando as súas características. 
35   

1,2,3 

XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son similares e diferentes 

do territorio peninsular e insular. 
35   

1,2,3 

XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España. 35   1,2,3 
XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características xeomorfolóxicas. 35   1,2,3 
XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación do territorio 

español. 
35   

1,2,3 

XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte. 35   1,2,3 
XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de España. 35   1,2,3 
XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares. 35   1,2,3 

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación  
Out 
Nov 

14 1,2,3 

XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España. 35   1,2,3 
XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os elementos 

característicos. 
35 

  
1,2,3 

XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima. 35   1,2,3 
XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus climogramas 

representativos. 
35 

  
1,2,3 

XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas estacións 

climatolóxicas. 
35 

  
1,2,3 

XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos de tempo 

atmosférico.  
35 

  
1,2,3 

XB33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que explican o tipo de 

tempo característico da estación do ano correspondente. 
35 

  
1,2,3 

XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático. 35   1,2,3 
XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que reflicten as chuvias 

torrenciais.  
35   

1,2,3 

XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas características. 35   1,2,3 
XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan. 35   1,2,3 
XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. 35   1,2,3 

Bloque 4. A hidrografía  Nov 8 1,2,3 
XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España. 35   1,2,3 
XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais. 35   1,2,3 
XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de aproveitamento 

hídrico en España. 
35   

1,2,3 

XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto de actualidade 

sobre este tema. 
35   

1,2,3 
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XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e deduce 

consecuencias, analizando tamén as características climáticas. 
35   

1,2,3 

XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca en relación cun 

mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península Ibérica, e saca conclusións. 
35   

1,2,3 

XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a desigualdade hídrica española e 

a súa interacción coas actividades humanas.  
35   

1,2,3 

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e 

sociedade 
 

Nov 

Dec 
8 1,2,3 

XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois. 35   1,2,3 
XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas características. 35   1,2,3 
XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa e natureza 

sobre as paisaxes. 
35   

1,2,3 

XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a natureza. 35   1,2,3 
XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais. 35   1,2,3 
XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia do 

medio na actividade humana. 
35   

1,2,3 

XHB5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas xornalísticas ou 

imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre o medio. 
35   

1,2,3 

XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de comunicación social referida á 

destrución do medio natural por parte do ser humano.  
35   

1,2,3 

XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e comenta imaxes 

representativas de cada unha das variedades de paisaxes naturais localizadas en medios de 

comunicación social, internet ou outras fontes bibliográficas. 
35 

  
1,2,3 

 Bloque 6. A poboación española  Xan 10 1,2,3 

2
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación. 35   1,2,3 
XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con algunha dun período 

anterior ou de previsións futuras. 
35   

1,2,3 

XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica. 35   1,2,3 
XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español.  35   1,2,3 
XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da poboación dun 

territorio. 
35 

  
1,2,3 

XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España. 35   1,2,3 
XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. 35   1,2,3 
XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes. 35   1,2,3 
XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas migracións 

interiores. 
35 

  
1,2,3 

XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que diminúen a súa 

poboación. 
35 

  
1,2,3 

XHB6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española. 35   1,2,3 
XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de poboación. 35   1,2,3 
XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da poboación española.  35   1,2,3 
XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación española salientando os aspectos 

máis significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., nunha presentación informática 

ou en exposicións en directo. 
35 

  

1,2,3 

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario  
Xan 

Feb 
10 1,2,3 

XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais. 35   1,2,3 
XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades económicas. 35   1,2,3 
XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios.  35   1,2,3 
XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas estruturas agrarias españolas. 35   1,2,3 
XHB7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características das paisaxes 

agrarias españolas. 
35   

1,2,3 

XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade 35   1,2,3 
XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas. 35   1,2,3 
XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen o dinamismo dun sector 

agrario dado. 
35   

1,2,3 

XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación española na PAC. 35   1,2,3 
XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira española e 

galega. 
35   

1,2,3 

XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas pesqueiros e identifica a 

súa orixe.  
35   

1,2,3 

XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das actividades agrarias, 

gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a outros sectores de actividade. 
35   

1,2,3 
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Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial  
Feb 
Mar 

10 1,2,3 

XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da industria 

española. 
35   

1,2,3 

XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da industrialización 

española. 
35   

1,2,3 

XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da industria española 

nunha zona concreta ou dun sector concreto. 
35   

1,2,3 

XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía e materias 

primas en España.  
35   

1,2,3 

XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas rexionais.  35   1,2,3 
XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións industriais. 35   1,2,3 
XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais. 35   1,2,3 
XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, distinguindo entre os 

sectores industriais.  
35   

1,2,3 

XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento industrial. 35   1,2,3 
XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de 

futuro. 
35   

1,2,3 

XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas españolas. 35   1,2,3 

Bloque 9. O sector servizos  Marz 10 1,2,3 
XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español. 35   1,2,3 
XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía española. 35   1,2,3 
XHB9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes de España 

(ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos). 
35   

1,2,3 

XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector ten para 

articular o territorio. 
35   

1,2,3 

XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte determinado. 35   1,2,3 
XHB9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español. 35   1,2,3 
XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías de comunicación no noso 

país. 
35   

1,2,3 

XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento comercial. 35   1,2,3 
XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. 35   1,2,3 
XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico español. 35   1,2,3 
XHB9.6.2. Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias. 35   1,2,3 
XHB9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial ou outras 

actividades do sector servizos.  
35   

1,2,3 

XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na economía e no 

emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe. 
35   

1,2,3 

 Bloque 10. O espazo urbano  
Mar 

Abr 
10 1,2,3 

3
ª 
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a
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a
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ó
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XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos. 35   1,2,3 
XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis 

significativa. 
35 

  
1,2,3 

XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización. 35   1,2,3 
XHB10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana. 35   1,2,3 
XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas. 35   1,2,3 
XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un plano desta. 35   1,2,3 
XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 35   1,2,3 
XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura urbana dunha 

cidade coñecida. 
35 

  
1,2,3 

XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española. 35   1,2,3 
XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo que a rodea. 35   1,2,3 
XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración e a problemática 

do sistema urbano español. 
35 

  
1,2,3 

Bloque 11. Formas de organización territorial  Abr 8 1,2,3 
XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do concello e 

da comunidade autónoma. 
35   

1,2,3 

XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e actuais. 35   1,2,3 
XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 1978. 35   1,2,3 
XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do século XX. 35   1,2,3 
XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades en cada unha e 

os países fronteirizos de España. 
35   

1,2,3 

XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na organización 35   1,2,3 
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territorial española. 

XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades autónomas en aspectos 

concretos. 
35   

1,2,3 

XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas. 35   1,2,3 
XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais autonómicas. 35   1,2,3 

Bloque 12. España en Europa e no mundo  Maio 8 1,2,3 
XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas coas que España 

ten máis relación. 
35   

1,2,3 

XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial. 35   1,2,3 
XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais. 35   1,2,3 
XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea.  35   1,2,3 
XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en política rexional e de 

cohesión territorial que afectan a España. 
35   

1,2,3 

XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de España na Unión 

Europea. 
35   

1,2,3 

XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións que afecten a 

España. 
35   

1,2,3 

XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos dos conceptos de 

mundialización e de diversidade territorial. 
35   

1,2,3 

XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e 

socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas fontes de información xeográfica.  
35   

1,2,3 

 

11.8. SEGUIMENTO, POR ESTÁNDARES, ENTRE A PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

PREVISTA E A REAL 

 

Estándares de aprendizaxe 

Tempor. 

prevista 

Tempor. 
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ió
n

s 

M
es

 

S
es
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 Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico     

1
ª 

a
v
a
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a
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ó
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XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas de análise e 

os seus procedementos.  
    

XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas.     
XHB1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas.      
XHB1.3.1. Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia xeográfica.     
XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de traballo do 

xeógrafo. 
    

XHB1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas.     
XHB1.5.1. Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural.      
XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, comentando as 

características do espazo xeográfico. 
    

Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica Set 

Out 
12   

XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo español, 

comentando as súas características. 
 2   

XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son similares e 

diferentes do territorio peninsular e insular. 
 1   

XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España.  2   
XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características 

xeomorfolóxicas. 
 1   

XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación do 

territorio español. 
 2   

XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte.  2   
XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de España.  1   
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XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares.  1   

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación Out 
Nov 

14   

XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España.  1   

XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os elementos 

característicos. 

 1   

XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima.  2   

XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus climogramas 

representativos. 

 2   

XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas estacións 

climatolóxicas. 

 1   

XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos de 

tempo atmosférico.  

 1   

XB33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que explican o tipo 

de tempo característico da estación do ano correspondente. 

 1   

XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático.  1   
XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que reflicten as 

chuvias torrenciais.  
 1   

XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas 

características. 
 1   

XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan.  1   
XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie.  1   

Bloque 4. A hidrografía Nov 8   

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España.  2   
XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais.  1   
XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de 

aproveitamento hídrico en España. 
 1   

XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto de actualidade 

sobre este tema. 
 1   

XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e deduce 

consecuencias, analizando tamén as características climáticas. 
 1   

XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca en relación 

cun mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península Ibérica, e saca conclusións. 
 1   

XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a desigualdade hídrica española 

e a súa interacción coas actividades humanas.  
 1   

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e 

sociedade 
Nov 

Dec 
8 

  

XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois.  1   
XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas características.  1   
XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa e natureza 

sobre as paisaxes. 
 1   

XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a natureza.  1   
XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais.  1   
XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia do 

medio na actividade humana. 
 0,5   

XHB5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas xornalísticas ou 

imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre o medio. 
 0,5   

XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de comunicación social 

referida á destrución do medio natural por parte do ser humano.  
 1   

XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e comenta 

imaxes representativas de cada unha das variedades de paisaxes naturais localizadas en medios 

de comunicación social, internet ou outras fontes bibliográficas. 

 1   

 Bloque 6. A poboación española Xan 10   

2
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación.  1   
XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con algunha dun 

período anterior ou de previsións futuras. 
 1   

XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica.  1   
XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español.   1   

XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da poboación dun 

territorio. 

 0,5   

XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España.  1   

XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España.  0,5   

XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes.  0,5   

XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas migracións  0,5   
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interiores. 

XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que diminúen a súa 

poboación. 

 0,5   

XHB6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española.  0,5   

XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de poboación.  1   

XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da poboación 

española.  

 0,5   

XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación española salientando os aspectos 

máis significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., nunha presentación 

informática ou en exposicións en directo. 

 0,5   

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario Xan 

Feb 
10   

XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais.  1   
XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades económicas.  1   
XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios.   1   
XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas estruturas agrarias 

españolas. 
 0,5   

XHB7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características das paisaxes 

agrarias españolas. 
 1   

XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade  0,5   

XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas.  1   
XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen o dinamismo dun 

sector agrario dado. 
 1   

XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación española na PAC.  0,5   

XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira española e 

galega. 
 1   

XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas pesqueiros e identifica 

a súa orixe.  
 0,5   

XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das actividades 

agrarias, gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a outros sectores de actividade. 
 1   

Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial Feb 
Mar 

10   

XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da industria 

española. 
 1   

XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da industrialización 

española. 
 0,5   

XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da industria española 

nunha zona concreta ou dun sector concreto. 
 0,5   

XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía e materias 

primas en España.  
 1   

XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas rexionais.   1   
XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións industriais.  1   
XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais.  1   
XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, distinguindo entre os 

sectores industriais.  
 1   

XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento industrial.  1   
XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de 

futuro. 
 1   

XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas españolas.  1   

Bloque 9. O sector servizos Marz 10   

XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español.  1   
XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía española.  1   
XHB9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes de España 

(ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos). 
 1   

XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector ten para 

articular o territorio. 
 1   

XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte determinado.  0,5   

XHB9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español.  0,5   

XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías de comunicación no 

noso país. 
 1   

XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento comercial.  0,5   

XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico.  1   
XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico español.  1   
XHB9.6.2. Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias.  0,5   
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XHB9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial ou outras 

actividades do sector servizos.  
 0,5   

XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na economía e no 

emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe. 
 0,5   

 Bloque 10. O espazo urbano Mar 

Abr 
10   

3
ª 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos.  1   

XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis 

significativa. 

 0,5   

XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización.  1   

XHB10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana.  1   

XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas.  1   

XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un plano desta.  1   

XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica.  1   

XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura urbana dunha 

cidade coñecida. 

 1   

XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española.  1   

XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo que a rodea.  1   

XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración e a 

problemática do sistema urbano español. 

 0,5   

Bloque 11. Formas de organización territorial Abr 8   

XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do 

concello e da comunidade autónoma. 
 1   

XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e actuais.  1   
XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 1978.  1   
XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do século XX.  0,5   

XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades en cada unha 

e os países fronteirizos de España. 
 1   

XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na organización 

territorial española. 
 1   

XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades autónomas en 

aspectos concretos. 
 1   

XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas.  0,5   

XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais autonómicas.  1   

Bloque 12. España en Europa e no mundo Maio 8   

XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas coas que 

España ten máis relación. 
 1   

XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial.  1   
XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais.  1   
XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea.   1   
XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en política rexional e de 

cohesión territorial que afectan a España. 
 0,5   

XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de España na Unión 

Europea. 
 0,5   

XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións que afecten a 

España. 
 1   

XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos dos conceptos de 

mundialización e de diversidade territorial. 
 1   

XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e 

socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas fontes de información 

xeográfica.  

 1   
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MÍNIMOS DE XEOGRAFÍA 

A PARTIR DA PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALLO ABAU 

 

BLOQUES 

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓNS A e B 

PREGUNTAS TEÓRICAS PRÁCTICOS VOCABULARIO 
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BLOQUE 4 

 

A hidrografía 

 

------------------ 

08. Comentario de hidrogramas (pluvio-nival, 

pluvial oceánico e pluvial mediterráneo). 

22. Cunca fluvial 

23. Estiaxe 

24. Marisma 

 

BLOQUE 5 

 

As paisaxes naturais 

e as relacións entre 

natureza e sociedade 

03. Repercusións ambientais da acción 

humana: 

- Contaminación. 

- Quecemento global. 

- Pegada ecolóxica. 

 

 

09. Comentario dunha imaxe de paisaxe 

natural: atlántica, mediterránea ou de 

montaña. 

 

 

 

25. Efecto invernadoiro 

26. Paisaxe 

 

 

BLOQUE 11 

 

Formas de 

organización territorial 

 

 

 

------------------ 

 

 

10. Mapa de provincias. 

11. Mapa de Comunidades Autónomas e as 

súas capitais. 

27. Parroquia 

28. Municipio 

29. Provincia 

30. Comunidade 

Autónoma 

31. Estatuto de 

autonomía 

 

BLOQUE 12 

 

España en Europa 

 

04. España no escenario xeopolítico: 

- España na UE. 

 

 

------------------ 

32. Movementos 

antiglobalización 

33. Obxectivos de 

Desenvolvemento 
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e no mundo - España no mundo. Sustentable 
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MÍNIMOS DE XEOGRAFÍA 

A PARTIR DA PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALLO (ABAU) 

 

BLOQUES 

OPCIÓN B OPCIÓN A OPCIÓNS A e B 

PREGUNTAS TEÓRICAS PRÁCTICOS VOCABULARIO 
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BLOQUE 6 

 

A poboación española 

 

 

01. Dinámicas demográficas actuais: 

- Desequilibrios territoriais no 

movemento natural da poboación. 

- Movementos migratorios (1990 á 

actualidade). 

 

01. Analizar taxas demográficas de Galicia 

(movemento natural). 

02. Comentar e comparar pirámides de 

poboación (década de 1960 e actual). 

03. Gráfica da transición demográfica en 

España. 

34. Poboación Activa 

35. Esperanza de Vida 

36. Réxime Demográfico 

37. Censo de Poboación 

38. Crecemento 

vexetativo 

39. Taxa de Fecundidade 

40. Padrón Municipal 

 

BLOQUE 7 

 

O espazo rural 

e as actividades 

do sector primario 

 

 

02. Transformacións recentes na estrutura 

agropecuaria española: 

- As explotacións agrarias 

- Técnicas e sistemas agrarios 

- Política Agrícola Común. 

 

 

04. Comentario dunha paisaxe agraria 

española: atlántica, mediterránea e de 

interior. 

05. Mapa de espazos pesqueiros (rexións e 

caladoiros). 

41. Acuicultura 

42. Agricultura ecolóxica 

43. Denominación de 

orixe 

44. Desagrarización 

45. Explotación intensiva 

46. Política Pesqueira 

Comunitaria (PPC) 

47. Silvicultura 
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BLOQUE 8 

 

As fontes de enerxía 

e o espazo industrial 

 

03. Situación actual da industria en España. 

- Os problemas estruturais (dimensión, 

I+D+i, tecnoloxía). 

- Tendencias recentes da industria en 

España: globalización e 

deslocalización. 

 

 

06. Comentario dunha paisaxe industrial. 

07. Mapa das principais áreas industriais de 

España. 

48. Enerxías renovables 

49. Fondos estruturais 

50. Subcontratación 

51. Industrias verdes 

52. Materias primas 

estratéxicas 

53. Parque tecnolóxico 
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MÍNIMOS DE XEOGRAFÍA 

A PARTIR DA PROPOSTA DO GRUO DE TRABALLO (ABAU) 

 

BLOQUES 

OPCIÓN B OPCIÓN A OPCIÓNS A e B 

PREGUNTAS TEÓRICAS PRÁCTICOS VOCABULARIO 
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BLOQUE 9 

 

O sector servizos 

 

 

 

------------------ 

08. Comentario dunha paisaxe turística. 
54. Balanza comercial

 

09. Mapas da distribución de redes e 
55. Economía somerxida

 

infraestruturas do transporte (autoestradas, 
56. Ecoturismo

 

e autovías). 
57. Franquía

 

10.  Mapas ou gráficos sobre a distribución e 
58. Taxas aeroportuarias

 

tendencias do turismo. 

 

BLOQUE 10 

 

O espazo urbano 

04. Transformacións recentes na estrutura 

das cidades. 

- Cidade difusa. 

- Os cambios no centro urbano 

(degradación /vs/ rehabilitación). 

- Cambios de uso no solo urbano. 

59. Área suburbana 

11. Comentario dun plano urbano: Barcelona, 60. Área metropolitana 

Madrid. 61. Plan Xeral de 

12. Comentario dunha paisaxe urbana a partir Ordenación Urbana 

dunha fonte gráfica. (PXOU) 

62. Xentrificación 

 05.   
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ESTRUTURA DAS PROBAS ESCRITAS 

As probas escritas constarán de catro partes que se concretarán nos seguintes tipos de preguntas: 

1. Definición breve de conceptos xeográficos básicos relacionados cos bloques de coñecemento. 

Trátase de que o alumnado saiba usar axeitadamente a terminoloxía xeográfica relacionándoo cun 

exemplo 

2. Desenvolver unha pregunta práctica consistente na localización, lectura, interpretación, 

explicación e análise crítica dun documento gráfico relacionado coas destrezas e habilidades 

xeográficas fundamentais, e que se recollen no apartado anterior. 

3. Desenvolver unha cuestión teórica referida aos temas extraídosdos bloques de coñecemento. 

Valoración das probas escritas 

A primeira pregunta terá unha puntuación máxima de ata 2 puntos (ata 0,50 por concepto 

definido correctamente). A resposta ten que ser breve (máximo cinco liñas), concreta e precisa (que 

corresponda ao concepto), e contextualizado cun exemplo. Valorarase a utilización de termos con 

significado xeográfico. 

A segunda pregunta terá unha puntuación máxima de ata 5 puntos. Requírese a correcta 

comprensión e interpretación do documento (superando a mera descrición elemental), e sempre que 

sexa posible a explicación das causas dos fenómenos representados e as posibles consecuencias 

derivadas. Os puntos básicos aos que debe atender a resposta son: 

• De carácter xeral. Tipoloxía da imaxe: sistema de representación, información contida e estrutura 

(tipo de datos, escala); ámbito territorial, secuencia temporal e significado respecto ao fenómeno 

tratado (por exemplo, no caso dun gráfico de variacións de taxas de actividade, se o período 

temporal constitúe unha ou varias etapas significativas). 

• Localización: valorarase a correcta localización e relación dos elementos xeográficos solicitados, 

físicos e políticos. 

• Comentario (análise e explicación) dos acontecementos reflectidos (por ex. no caso dun diagrama 

climático, réxime de precipitacións e temperaturas) aludindo aos aspectos relacionados (no caso 

anterior, situacións atmosféricas e formacións vexetais asociadas). 

• Comparación dos resultados comentados con aspectos ou feitos similares noutros ámbitos 

territoriais ou durante outros períodos que axuden á comprensión e explicación do fenómeno (por 

ex. nun gráfico de inmigración, correntes *inmigratorias comparables noutros períodos ou noutros 

ámbitos territoriais). 

• Achega crítica, se é posible, dalgún aspecto derivado da interpretación do fenómeno no contexto 

mundial actual. 

A terceira pregunta terá unha puntuación máxima de ata 3 puntos. Hase de responder ás cuestións 

seguindo as orientacións propostas; valorarase a organización dos contidos nunha secuencia 

expositiva, o nivel explicativo do seu desenvolvemento e a capacidade de establecer relacións 

comparativas, ademais do uso do vocabulario xeográfico. 

En toda a proba e ata 1 punto na nota final, consideraranse elementos de ponderación a calidade 

da redacción, a corrección gramatical e ortográfica. 



 

 

Se considera que un alumno-a obtén unha cualificación satisfactoria na materia cando acade os 

obxectivos e supere os contidos mínimos establecidos. 

Ao longo do curso o profesor proporá aos alumnos a realización de comentarios de gráficas, textos, 

mapas… A non realización dos mesmos, a súa entrega fóra da data fixada, a deficiente presentación, 

etc., serán aspectos que influirán negativamente na cualificación final das distintas avaliacións. 

Nota: a puntuación pode variar, e non seguir os criterios do modelo de exame da ABAU, nas 

probas parciais; así, por exemplo, nun exame no que só entran un ou dos temas os conceptos 

poden ser puntuados ata un máximo de 0,5 ou 1 punto a criterio do profesor. 

12. CTIVIDADES EXTRAESCOLARES E 

COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDADE 
ALUMNADO 

PARTICIPANTE 
DATAS 

Saídas a distintos lugares de interese xeográfico, histórico 

ou artístico á comarca do Condado-Paradanta. 

1º, 2º, 3º e 4º ESO 

1º e 2º Bac 
Datas sen determinar 

Colaboración nas actividades impulsadas por outros 

departamentos didácticos nas que se poidan incluír 

obxectivos, contidos e adquisición de competencias que 

formen parte dos currículos das  materias impartidas polo 

noso departamento 

  

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN 

E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 A diferenza do apartado no que se avaliaba a práctica docente, neste caso revisarase a 

programación en función dos resultados académicos do alumnado seguindo os pasos seguintes: 

1. Estudo dos resultados académicos. 

2. Causas dos resultados. 

3. Adopción de medidas para melloralos. 



 

 

 Para facilitar ese labor, utilizaranse os indicadores que seguen. 

 
Escala 

  

   

Indicadores de logro – Avaliación da programación didáctica 1 2 3 4 
  

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos 

do currículo.         
  

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / 

proxectos.         
  

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización 

previstas.         
  

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou 

proxectos.         
  

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.           

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.           

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.           

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.           

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento           

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.           

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.           

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).           

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.           

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.           

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato].         
  

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, 

etc.         
  

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.           

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.           

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.            

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.            

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.            

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.           

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.           

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.           

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.           

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 

estándares e instrumentos.         
  

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.           

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.           

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.           

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.           
 



 

 

Observacións: 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Baltasar Berciano Valderrey 

 


