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2. ESO: ASPECTOS COMÚNS 
 

2.1. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

a. Libros de texto do alumnado:  

Xeografía e Historia 1 ESO, Editorial Vicens Vives. ISBN 9788468231211 

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

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

Xeografía e Historia 4 ESO, Editorial Santillana. ISBN 9788468040264 

2.2. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

2.2.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
2.2.1.1. Avaliación continua 

A avaliación continua desenvólvese ó longo do curso a través de probas e observacións. O 
profesorado avaliará unha selección de actividades do libro de textos 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 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. 
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Periodicidade coa que se farán probas escritas 
          As probas escritas soamente representan unha parte da nota do alumnado. Realizaranse 
entre unha e dúas por trimestre 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, cambios que serán oportunamente reflectidos nas actas de 
departamento. 
       O número de traballos individuais e doutros mecanismos de avaliación será do mesmo 
xeito, variable. 
    En todo caso, o alumnado que non puidera realizar o exame na data prevista deberá 
xustificar a falta a través do mecanismo establecido no centro para poder facer o dito exame 
en outra data diferente á programada. 
 
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, e redondeo final. 
 
Aspectos que se valorarán dentro da observación do traballo na aula e instrumentos 
para a recollida desta información 
 
        Aspectos a ter en conta: atención, esforzo, participación, interese, puntualidade, 
autonomía e cooperación. 
       O instrumento de recollida de datos será o caderno do profesor 
 

Recuperación dunha avaliación non superada 

 Proba ou traballo para recuperar os estándares de cada avaliación suspendida nos que 
non se acade o grado mínimo de consecución. 

 Estas probas serán realizadas ao inicio da avaliación seguinte á non superada. 

 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. 

 
2.2.1.2. Avaliación final 

 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. 
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 Alumnado que deberá facer a proba de avaliación final:  

 Os alumnos e alumnas que perderan o dereito á avaliación continua.  

 Ó remate da terceira avaliación, e cando se faga o exame de recuperación da terceira, o 
profesor poderá realizar unha proba de recuperación final a aqueles alumnos que, non tendo 
recuperadas a primeira ou a segunda avaliacións, mostraran un interese e aproveitamento 
continuados ao longo do curso. 

 O tipo de proba será semellante ás realizadas durante as avaliacións (cuestións teóricas 
e prácticas) e poderán ser avaliados todos os estándares, non só os pendentes. 

 O tipo de proba será semellante ás realizadas durante as avaliacións (cuestións 
teóricas e prácticas). 

 Ponderación da proba de avaliación final na cualificación final: 100%, con 
redondeo ó cuartillo superior. 

 A cualificación final da materia será a media ponderada das cualificacións das 
tres avaliacións ordinarias. 

 
2.2.1.3. Avaliación extraordinaria 

 Os alumnos e alumnas que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de 
xuño poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas datas establecidas ao efecto 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 se presenten ao exame). 

 O profesorado poderá propor ao alumnado un caderno de exercicios para o verán. 

 Ponderación: 

o Exame: 80% / 100% (de non haber caderno de exercicios) 

o Caderno de exercicios: 20% 

 Considerarase superada a materia cando se obteña unha cualificación igual ou superior 
a 5 puntos. A cualificación do exame deberá ser como mínimo de 4 puntos. Daquela, un 
alumno que obteña unha cualificación de 3 puntos no exame e de 2 no caderno de exercicios 
suspenderá a materia. 

 

2.2.1.4. 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, á vez que o profesorado do 
departamento intentará neste primeiro ano de implantación da LOMCE axustar aqueles á 
táboa do apartado 1.5 na que se relacionan os diversos aspectos curriculares. 

Para as avaliacións ordinarias 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
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Probas  
 

PROB 
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 

PROB_E 
Escala 

numérica 
0 a 10 

PROB 
Probas 
 orais 

Lectura comprensiva 
Respostas a cuestións 
Cotexo en caso de dúbida de copia nas probas 
escritas 

PROB_O 
0: ben 

5: regular 
10: mal 

Producións e 
prácticas 
 
Traballos 
individuais e 
colectivos 

PROD 
Rúbrica de 
producións e 
prácticas 

Traballos de pequenas investigacións 
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 

R_PROD 

Escala 
numérica 
de 0 a 10 

 
0: ben 

5: regular 
10: mal 

Caderno de clase PROD 
Rúbrica do 
caderno de 
clase 

Actividades libro de texto 
Resumos 
Esquemas 
Mapas conceptuais 
Calquera outra actividade proposta polo 
profesor 

R_CAD 
0: ben 

5: regular 
10: mal 

Observacións do 
traballo diario  

OBS 

Rúbrica de 
observación 
directa do 
traballo diario 

Preguntas frecuentes na aula 
Seguimento do caderno do alumnado 
Observación do grao de parrticipación 

R_OBS 
0: ben 

5: regular 
10: mal 

 
Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas 
Desenvolvemento dun tema  
Respostas a preguntas ou cuestións teóricas e prácticas 
Definir e/ou relacionar conceptos 

Probas orais Cotexo en caso de dúbida de copia nas probas escritas 

 

2.2.2. 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: 
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Apdo
. 

Instrumentos de 
avaliación 

Observacións 
Ponderación 

1º-2º ESO 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. 

70% 80% 

B Probas orais 

Valorarase de 0 a 10 puntos as 
intervencións orais, procurando 
que todo o alumnado teña cando 
menos unha nota cada trimestre. 

10% 

20% 

C 

Rúbrica de producións 
e prácticas. Traballos 
individuais e en 
grupo. 

Valoraranse de 0 a 10 puntos os 
traballos e/ou producións 
prácticas realizados ao longo do 
trimestre. 

10% 

D 
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. 

5% 

E 
Rúbrica do caderno de 
clase 

Valoración: 0 mal, 5 regular, 10 
ben. 

5% 

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. 

• A comisión de faltas de ortografía reducirá a cualificación final das probas escritas e 
traballos: 

o 0,05 puntos por cada falta de ortografía ata un máximo de 1 punto. 

 

2.2.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
Os establecidos na normativa correspondente. 

2.3. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

a) Mecanismos para o seguimento: 

Reunión de seguimento durante o recreo dos venres. 
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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: 

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

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

c. Unha proba extraordinaria no mes de setembro. 

c) Cualificación de cada avaliación ordinaria : 50% o exame e 50% os exercicios e 

traballos propostos. A nota mínima no exame para facer media será un de 4 (sobre 10). 

A cualificación final 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. 

 

3. XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

3.1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 1º ESO 

a) Coñecer o vocabulario específico das Ciencias Sociais  

b) Coñecer os aspectos físicos do mundo no que viven.  

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

d) Valorar as repercusións que as actividades humanas teñen sobre o medio.  

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

contribuíu á súa defensa, conservación e mellora.  

f) Identificar os distintos medios naturais da terra, especialmente os de Galicia, España e 

Europa.  

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

anticiclón...  

h) Obter información de diferentes fontes, tratala e comunicala os demais de forma 

organizada.  

i) Comprender e valorar as achegas das primeiras sociedades cazadoras e productoras.  

j) Localizar no tempo e no espacio as civilizacións máis relevantes da antigüidade, en especial 

na Península Ibérica e en Galicia.  

k) Identificar as distintas achegas das civilizacións e sociedades históricas ó noso patrimonio 

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

responsabilidade que supón a súa conservación e mellora. 

m) Diferenciar as distintas sociedades e os elementos que as caracterizan. 

2.2.3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS (VER 

PROGRAMACIÓN DE AULA) 
 

3.2. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
CONTIDOS  

 LIBRO DE TEXTO 
VICENS VIVES 

ISBN 9788468231211 
DECRETO 86/2015  

 
Temporalización 

1ª
 a

va
lia

ci
ón

 

Temas do libro de 
texto 

Bloque 
B1 BLOQUE 1: O MEDIO FÍSICO  

M
ín

im
os

 

Temas 
Vicens 
Vives 

M
es

 

S
es

ió
ns

 

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 climas 
temperados. 

7.As paisaxes de climas 
extremos. 

8.Os problemas 
ambientais. 

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  

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 

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 

 
Bloque 

B3 
BLOQUE 3: A HISTORIA  

  Xan 
Xuño 

67  

1.A Prehistoria. 

2.As primeiras 

civilizacións: 

Mesopotamia e 

Exipto. 

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 
 

 

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 X  
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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. 

Antiga. 

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 
 

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 

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  

 

4. XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 
 

4.2.  CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 2 ESO 

a) Coñecer o vocabulario específico das Ciencias Sociais  

b) Coñecer os aspectos físicos do mundo no que viven.  

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

d) Valorar as repercusións que as actividades humanas teñen sobre o medio.  

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

contribuíu á súa defensa, conservación e mellora.  
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f) Identificar os distintos medios naturais da terra, especialmente os de Galicia, España e 

Europa.  

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

anticiclón...  

h) Obter información de diferentes fontes, tratala e comunicala os demais de forma 

organizada.  

i) Comprender e valorar as achegas das primeiras sociedades cazadoras e productoras.  

j) Localizar no tempo e no espacio as civilizacións máis relevantes da antigüidade, en especial 

na Península Ibérica e en Galicia.  

k) Identificar as distintas achegas das civilizacións e sociedades históricas ó noso patrimonio 

histórico, cultural e artístico.  

l) Valorar e respectar o patrimonio histórico, lingüístico, cultural e artístico asumindo a 

responsabilidade que supón a súa conservación e mellora. 

m) Diferenciar as distintas sociedades e os elementos que as caracterizan. 

4.3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS (VER 

PROGRAMACIÓN DE AULA) 
 

4.4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CONTIDOS  

 

LIBRO DE TEXTO 
VICENS VIVES 

ISBN 9788468239118 
DECRETO 86/2015 

M
ín

im
os

 Temas 
Vicens 
Vives 

Temporalización 

M
es

 

S
es

ió
ns

 
(1

03
) 

 
Temas do libro de texto 

Bloque 
B1 BLOQUE 1: O MEDIO FÍSICO   

 

  

 

 B1.1 Localización. Latitude e lonxitude. X     

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 BLOQUE 2: O ESPAZO      
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B2 HUMANO  

 

9.Os habitantes do planeta. 
10. A poboación española. 
11. As sociedades humanas 
e os fenómenos migratorios. 
12 . As cidades e os 
procesos de urbanización. 
13. Natureza e 
sociedade:harmonía, crises e 
impactos. 

B2..1 Poboación mundial: modelos demográficos 
e movementos migratorios. 

X 9 Mar   

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 
  

B2.5  Proceso de urbanización no planeta.  12 Mai   

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 

  

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. As-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    

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 

 
 

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 

 
 

B3.9 
Islam. Península Ibérica: invasión 
musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos 
reinos cristiáns. 

X 2 
Nov 
Dec 

 
 

B3.10 Reconquista e repoboación. X 4 
Dec 
Xan 

 
 

B3.11 

Expansión comercial europea e 
recuperación das cidades. Crise da baixa 
Idade Media: a ‘Peste Negra’ e as súas 
consecuencias. 

X 4 Dec 

 

 

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

 
 

 

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) 
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2ª avaliación: unidades 6-10 (libro de texto) 
3ª avaliación: unidades 11-13 (libro de texto) 
 

5. XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

5.2. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 3 ESO 

- Utilizar con correcion o vocabulario historico e artistico referido ao periodo estudado. 
- Comprender as caracteristicas economicas, sociais, politicas e culturais do periodo de 

tempo entre a Idade Media e a Contemporanea. 
- Definir o concepto de Renacemento e Humanismo. 
- Conecer aos grandes protagonistas deste periodo: monarcas, cientificos, artistas, etc. 
- Caracterizar as principais obras de arte renacentista. 
- Comprender o concepto de barroco e contrarreforma. 
- Identificar aos grandes artistas do barroco e as obras mais representativas caracterizadoas. 
- Identificar e caracterizar as principais manifestacions culturais da Idade Moderna. 
- Identificar aos seus protagonistas. 
- Diferenciar os diferentes tipos de monarquias na Idade Moderna e caracterizalas. 

Comprender a trascendencia da union dinastica de Castela e Aragon. 
- Analizar o reinado dos RRCC. 
- Identificar o territorios descubertos nos seculos XV e XVI. 
- Relacionar desubrimentos e descubridores. 
- Conecer as causa e consecuencias do descubrimento de Amercia. 
- Conecer os principais conflictos que afectaron a Europa e Peninsula Iberica na Idade 

Moderna. 
- Comprender as consecuencias da reforma relixiosa. 
- Identificar aos protagonistas de ditos acontecementos historicos. 
- Localizar lugares nun mapa a traves das coordenadas xeograficas. 
- Localizar espazos xeograficos nun mapa. 
- Localizar os accidentes xeograficos e formas de relevo mais importantes de cada 

continente, de Espana e Galicia. 
- Situar e caracterizar os grandes conxuntos bioclimaticos da terra, Espana e Galicia. 
- Estudar a distribucion de poderes do Estado espanol, as suas funcions e quen o detenta. 
- Analizar a organizacion territorial do Estado: CCAA e Municipios. 
- Identifica os diferentes sectores economicos e os caracteriza. 
- Analizar o peso dos distintos sectores en Europa, Espana e Galicia. 
- Identificar, caracterizar e analizar os diferentes sistemas economicos que se aplican no 

mundo. Relacionar o desenvolvemento humano e as suas implicacions no 
desenvolvemento natural. 

- Identificar os recursos naturais e a necesidade dun desenvolvemento sustentable. 
- Identificar os factores dos que depende a actividade agraria. 
- Diferenciar os sistemas agrarios. 
- Identificar os problemas asociados ao sector primario. 
- Localizar nun mapamundi as principais zonas industriais do mundo. 
- Analizar os problemas asociados a este sector. 
- Conecer a incidencia de cada tipo de transporte na actividade economica mundial, de 

Espana e Galicia. 
- Identificar os principais problemas asociados a dita actividade. 
- Conecer os principais fluxos comerciais no mundo, en Espana e en Galicia. 
- Identificar os problemas asociados a esta actividade. 
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- Identificar os principais fluxos turisticos mundiais e as causas que os determinan. 
- Analizar os problemas asociados ao turismo masivo en Espana. 
- Definir debeda externa e os indicadores que nos permiten clasificar os paises polo seu 

nivel de desenvolvemento. 
- Analizar as causas e consecuencias que provocan estas desigualdades. 
- Identificar as medidas adoptadas polos organismos internacionais para frear as 

desigualdades. 
- Establecer a division da historia en diferentes periodos. 
- Identificar as principais fontes para o estudo da historia. 

 

5.3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS (VER 

PROGRAMACIÓN DE AULA) 
 

5.4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 UNIDADES DIDÁCTICAS 
CONTIDOS 

 

LIBRO DE TEXTO 
VICENS VIVES 

ISBN 9788468237145 
DECRETO 86/2015 

M
ín

im
os

 

Temas 
Vicens 
Vives 

Temporalizació
n 

M
es

 

S
es

ió
ns

 

 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. 

7. O transporte e o turismo. 

8. As actividades comerciais e os 

fluxos de intercambio. 

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 

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 
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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 
Abri

l 
6 

B3.9 Principais manifestacións da cultura 
dos séculos XVI e XVII. 

 10,15 

Mai
o 

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 

Xuñ
o 

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 
 

(1) Hai moitas diferenzas entre o Decreto e o proxecto de Vicens Vives na secuenciación e distribución de 
contidos. 

 

6. XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

6.2.  CONCRECIÓN DOS 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. 
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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. 

6.3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS (VER 

PROGRAMACIÓN DE AULA) 

6.4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CONTIDOS 
 TEMAS DOLIBRO DE 

TEXTO 
VICENS VIVES 

ISBN 9788468040264 

DECRETO 86/2015 
M

ín
im

os
 

T
em

as
 

V
ic

en
s 

Tempora- 
lización 

M
es

 

S
es

ió
ns

 

  O século XVIII en Europa ata 
1789 

   
8 

P
rim

ei
ra

 a
av

al
ia

ci
ón

 

1.A crise do Antigo Réxime. 

Século XVIII en Europa: do feudalismo ao 
absolutismo e o parlamentarismo das 
minorías. Francia, Inglaterra, España e 
Galicia. 

X 

1 

Set 
Out 

 

 Ilustración. X  
Arte e ciencia en Europa no século XVIII X   

 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. 

X 
2 
 
4 

Out 

 

Revolucións burguesas nos séculos XVIII 
e XIX: periodización e feitos principais. 
Restauración. Procesos unificadores e 
independentistas. O caso español 

X  

 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. 

X 

3 
 
4 

Nov 
 

Revolución Industrial: desde Gran Bretaña 
ao resto de Europa. 

X  
Consecuencias da Revolución Industrial. 
Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e 
formas de organización). 

X  

Discusión en torno ás características da 
industrialización en España e Galicia: éxito 

X  
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ou fracaso? 
A ciencia no século XIX.   

S
eg

un
da

 a
va

lia
ci

ón
 

 O Imperialismo do século XIX e 
a I Guerra Mundial 

  
 

12 

5. Imperialismo, guerra e revolución. 

O imperialismo no século XIX: concepto. X 

5 

Dec 
Xan 

 
Imperialismo: causas, desenvolvemento e 
consecuencias. 

X  
Causas e consecuencias da Gran Guerra 
(1914-1919) ou I Guerra Mundial. 

X  
Revolución Rusa. X  
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. 

X 
6 

Xan 
Feb 

 
Fascismo italiano e nazismo alemán. X  
II República española e a Guerra Civil. 

X 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. 
X 

7 

Mar 

 
Desenvolvemento da II Guerra Mundial: 
extensión, fases, formas de guerra e 
principais consecuencias. 

X  

O Holocausto. 
X  

T
er

ce
ira

 a
va

lia
ci

ón
 

Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e 
plans de reconstrución posbélica. 

X 9  
Procesos de descolonización en Asia e 
África. 

X 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". 

X 
11 

Mar 
Abr 

 
Crise do petróleo (1973). 

X  
Ditadura de Franco en España. 

X 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. 

X 

11 Maio 

 
Colapso dos réximes soviéticos e as súas 
consecuencias. 

X  
Transición política en España: da ditadura 
á democracia (1975-1982). 

X  
Camiño cara a Unión Europea: desde a 
unión económica a unha futura unión 
política supranacional. 

X  

 
A Revolución Tecnolóxica e a 
globalización a finais do século 
XX e principio do XXI 

   4 

11.O mundo desde 1945 ata a 
A globalización económica: concepto e 
características. 

X 11 Xuño  
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actualidade. 

 

Papel da Revolución Tecnolóxica na 
globalización. 

X  
Consecuencias da globalización. Relacións 
interrexionais; focos de conflito. 

X  

  
A relación entre o pasado, o 
presente e o futuro a través da 
historia e a xeografía 

    

T
od

as
 

 

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. 

   

 

7. BACHARELATO: ASPECTOS COMÚNS 
 

7.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Libro De texto: Historia del Mundo Contemporáneo 1 Bac, Editorial 
Santillana. ISBN 9788468095592 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Libro de texto: Historia de España, Edicións Baía, Consorcio Editorial Galego, 
2016.   

ISBN 9788499952000 

HISTORIA DA ARTE 

Libro de texto: Historia da Arte, Editorial Vicens Vives (recomendado), 2016.   

ISBN 978-84-698-1363-8 

XEOGRAFÍA 

 Libro de texto: Xeografía, Editorial Anaya, 2016.  

 ISBN 978-84-698-1363-8 

7.3. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

7.3.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

7.3.1.1. Avaliación continua 

A avaliación continua desenvólvese ó longo do curso a través de probas e observacións. O 
profesorado avaliará unha selección de actividades do libro de textos e/ou outras que aquel 
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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 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 
          As probas escritas soamente representan unha parte da nota do alumnado. Realizaranse 
entre unha e dúas por trimestre 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, cambios que serán oportunamente reflectidos nas actas de 
departamento. 
       O número de traballos individuais e doutros mecanismos de avaliación será do mesmo 
xeito, variable. 
    En todo caso, o alumnado que non puidera realizar o exame na data prevista deberá 
xustificar a falta a través do mecanismo establecido no centro para poder facer o dito exame 
en outra data diferente á programada. 
 
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, e redondeo final. 
 
Aspectos que se valorarán dentro da observación do traballo na aula e instrumentos 
para a recollida desta información 
        Aspectos a ter en conta: atención, esforzo, participación, interese, puntualidade, 
autonomía e cooperación. 
       O instrumento de recollida de datos será o caderno do profesor 

Recuperación dunha avaliación non superada 

 Proba ou traballo para recuperar os estándares de cada avaliación suspendida nos que 
non se acade o grado mínimo de consecución. 

 Estas probas serán realizadas ao inicio da avaliación seguinte á non superada. 

 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. 
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• 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. 

 
7.3.1.2. Avaliación final 

 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. 

 Alumnado que deberá facer a proba de avaliación final:  

 Os alumnos e alumnas que perderan o dereito á avaliación continua.  

 Ó remate da terceira avaliación, e cando se faga o exame de recuperación da terceira, o 
profesor poderá realizar unha proba de recuperación final a aqueles alumnos que, non tendo 
recuperadas a primeira ou a segunda avaliacións, mostraran un interese e aproveitamento continuados 
ao longo do curso. 

 O tipo de proba será semellante ás realizadas durante as avaliacións (cuestións teóricas e 
prácticas) e poderán ser avaliados todos os estándares, non só os pendentes. 

 O tipo de proba será semellante ás realizadas durante as avaliacións (cuestións teóricas 
e prácticas). 

 Ponderación da proba de avaliación final na cualificación final: 100%, con redondeo ó 
cuartillo superior. 

 A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións ordinarias, con 
redondeo ó cuartillo superior. 

 
7.3.1.3. Avaliación extraordinaria 

 Os alumnos e alumnas que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de 
xuño poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas datas establecidas ao efecto 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 se presenten ao exame). 

 O profesorado poderá propor ao alumnado un caderno de exercicios para o verán. 

 Ponderación: a nota do exame representará o100%. 
 

7.3.1.4. 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, á vez que o profesorado do 
departamento intentará neste primeiro ano de implantación da LOMCE en todos os cursos 
axustar aqueles á táboa do apartado correspondente  na que se relacionan os diversos aspectos 
curriculares. 

Para as avaliacións ordinarias 



 21

 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas  
 

PROB 
Probas 
 escritas 

Análise de textos, mapas, imaxes, gráficas, 
obras de arte ... 
Desenvolvemento dun tema  
Respostas a cuestións teóricas e prácticas 
Test: verdadeiro -falso, textos mutilados, de 
opción múltiple, ... 
Definicións de conceptos 
Exercicios de localización xeográfica 

PROB_E 
Escala 

numérica 
0 a 10 

PROB 
Probas 
 orais 

Lectura comprensiva 
Respostas a cuestións 
Cotexo en caso de dúbida de copia nas probas 
escritas 

PROB_O 
0: ben 

5: regular 
10: mal 

Producións e 
prácticas 
 
Traballos 
individuais e 
colectivos 

PROD 
Rúbrica de 
producións e 
prácticas 

Traballos de pequenas investigacións 
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. 
Cualificación: nota media ponderada e 
redondeo final. 

R_PROD 

Escala 
numérica 
de 0 a 10 

 
0: ben 

5: regular 
10: mal 

Caderno de clase PROD 
Rúbrica do 
caderno de 
clase 

Actividades libro de texto 
Resumos 
Esquemas 
Mapas conceptuais 
Calquera outra actividade proposta polo 
profesor 

R_CAD 
0: ben 

5: regular 
10: mal 

Observacións do 
traballo diario  

OBS 

Rúbrica de 
observación 
directa do 
traballo diario 

Preguntas frecuentes na aula 
Seguimento do caderno do alumnado 
Outros aspectos a ter en conta: atención, 
esforzo, participación, interese, puntualidade, 
autonomía e cooperación. 
O documento de recollida de datos será o 
caderno do profesor. 

R_OBS 
0: ben 

5: regular 
10: mal 

 
Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas 
Desenvolvemento dun tema  
Respostas a preguntas ou cuestións teóricas e prácticas 
Definir e/ou relacionar conceptos 

Probas orais Cotexo en caso de dúbida de copia nas probas escritas 

 

7.3.2. 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: 
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Apdo. 
Instrumentos de 
avaliación 

Observacións Ponderación 

A Probas escritas 

Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos.  

Realizaranse entre unha e dúas 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 
puntos sobre 10, non se fará media para obter 
a porcentaxe indicada. 

90% 

B Probas orais 
Valorarase de 0 a 10 puntos as intervencións 
orais, procurando que todo o alumnado teña 
cando menos unha nota cada trimestre. 

10% 

Media aritmética 
dos apartados B, 

C, D e E 

C 
Producións e prácticas. 
Traballos individuais e en 
grupo. 

O número de traballos individuais e de grupo 
será variable. 

Valoraranse de 0 a 10 puntos os traballos e/ou 
producións prácticas realizados ao longo do 
trimestre. 

D 
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. 

E Caderno de clase Valoración: 0 mal, 5 regular, 10 ben. 

 

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. 

• A comisión de faltas de ortografía reducirá a cualificación final das probas escritas e 
traballos: 

o 0,05 puntos por cada falta de ortografía ata un máximo de 1 punto. 

 

7.3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
Os establecidos na lexislación vixente. 
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7.4. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Mecanismos para o seguimento: 

Reunión de seguimento durante o recreo dos venres. 

Propostas de actividades e traballos para cada avaliación. 

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

ser o caso, na extraordinaria. Convocaranse as seguintes probas: 

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

2. Unha aproba no mes de maio para os que nos aprobaran por parciais. 

3. Unha proba extraordinaria no mes de setembro. 

Cualificación de cada avaliación ordinaria : 50% o exame e 50% os exercicios e 

traballos propostos. A nota mínima no exame para facer media será un de 4 (sobre 10). 

A cualificación final será a media aritmética das obtidas nas tres avaliacións. 

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

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

cualificación final. 

 

8. HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

8.1. OBXECTIVOS 

8.1.1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS (VER 

PROGRAMACIÓN DE AULA) 

8.2. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Libro de texto 
Editorial Santillana 

ISBN 9788468095592 

 Decreto 86/2015 

M
ín

im
os

 

T
em

as
 S

an
til

la
na

 Tempora- 
lización 

M
es

 

S
es

ió
ns

 

1ª
 a

va
lia

ci
ón

  Bloqu
e 

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.   
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B1.4 O pensamento da Ilustración.   
B1.5 Relacións internacionais: equilibrio europeo.   

B1.6 Manifestacións artísticas do momento.   

 

Bloqu
e 

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 
obreiros. 

X  

 

Bloqu
e 

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  

 

Bloqu
e 

B4 

A dominación europea do mundo e 
a I Guerra Mundial 

 
6,7,
15 

  

6. As grandes potencias. 
7. 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  
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2ª
 a

va
lia

ci
ón

 
 

Bloqu
e 

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  

 

Bloqu
e 

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  

 

Bloqu
e 

B6 

Evolución de dous mundos 
diferentes e os seus enfrontamentos 

 
12,1

3 
  

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  

 

Bloqu
e 

B7 

A descolonización e o terceiro 
mundo 

 14   

14. Descolonización e 
Terceiro Mundo. 

B7.1 Orixes, causas e factores da descolonización. X  

Abri
l 

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  

 

Bloqu
e 

B8 
A crise do bloque comunista  13   
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B8.1 A URSS e as democracias populares. X  

Mai
o 

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  

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 

 

Bloqu
e 

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  

Mai
o 

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. 

  

 

Bloqu
e 

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. 

  

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. 

  

 

Bloqu
e 

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. 

  

 

9. HISTORIA DE ESPAÑA 
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9.1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS (VER 

PROGRAMACIÓN DE AULA) 

9.2. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Libro de texto 
Editorial Baía 

ISBN 9788468095592 
Decreto 86/2015 

 Tempora 
lización 

M
ín

im
os

 

M
es

 

S
es

ió
ns

 

1ª
 a

va
lia

ci
ón

 

 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: 
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    
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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   
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 

X   
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xurdimento das correntes anarquista e socialista.  

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 
 

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 

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 

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 
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). 

X   

B10.3. Guerra Civil: sublevación e desenvolvemento X   
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da guerra; dimensión internacional do conflito; 
evolución das dúas zonas; consecuencias da guerra. 
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   

 

9.3. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

As cuestións de atención preferente nos exames serán ás seguintes:  

SÉCULO XVIII  

Reformismo borbónico:  

1. A nova filosofía de goberno.  
2. Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos.  
3. As transformacións da administración central: a potenciación das Secretarías de 

Despacho.  
4. Os cambios da administración territorial: a xeneralización das capitanías xenerais e a 

aparición dos intendentes.  
5. Os intentos de reforma da facenda real.  
6. A reforma militar: os cambios no exército e a revitalización da mariña nos reinados de 

Felipe V e Fernando VI.  
7. Os avances do regalismo.  

Ilustración:  

1. Os principios básicos do ideario ilustrado.  
2. Os ilustrados españois.  
3. Reformismo e Ilustración no reinado de Carlos III: reformas económicas e fomento da 

educación.  
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4. As vías de difusión do pensamento ilustrado: as Sociedades Económicas de Amigos 
do País e a prensa periódica.  

5. As limitacións do proxecto ilustrado.  
6. A Ilustración en Galicia: institucións e ilustrados galegos.  

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA  

1. A revolución liberal e a guerra de 1800-1814. 
2. O reinado de Fernando VII. 
3. Ideoloxías e conflitos políticos no século XIX. 
4. A vida política durante o reinado de Isabel II. 
5. A economía do século XIX e as transformacións da propiedade. 
6. As intervencións militares na política española. 
7. As relación Igrexa-Estado. 
8. O Sexenio democrático. 
9. A Restauración. 
10. A cuestión nacional en España. 
11. O movemento obreiro. 
12. A crise do sistema da Restauración. 
13. A ditadura de Primo de Rivera. 
14. A II República: reformas, vida política e conflitos. 
15. A sublevación do 18 de xullo de 1936 e a guerra civil de 1936-1939. 
16. A vida na España da posguerra. 
17. O franquismo: valoracións, características, institucionalización. 
18. Sociedade e vida cotiá, economía. 
19. A oposición ao franquismo. 
20. A crise final do franquismo. 
21. A transición democrática española. 
22. A evolución política e económica española desde 1982. 

Listado de conceptos avaliables: 

(pregunta de conceptos)  

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. 

 

9.4. ESTRUTURA DOS EXAMES E CRITERIOS DE CUALIFICAC IÓN DOS 
EXERCICIOS 

1. Pregunta semiaberta: definir conceptos históricos básicos (2 puntos).  

2. Pregunta aberta: responder a unha cuestión entre dúas opcións posibles (3 puntos).  

3. Composición histórica (5 puntos).  

1.- Definir conceptos históricos (2 puntos):  
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A resposta debe ser concreta, conforme ó estilo das entradas dos dicionarios especializados. 
Recoméndase unha extensión máxima de 3-4 liñas por concepto.  

Os conceptos para definir serán 4 e o seu valor total 2 puntos (0,5 puntos por concepto).  

2.- Pregunta para desenvolver (3 puntos):  

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).  

O seu valor é de 3 puntos.  

3.- Composición histórica (5 puntos):  

A materia obxecto da composición será a parte de Historia Contemporánea de España.  

Valor do exercicio: 5 puntos. 

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.  

- 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.  
 

10. HISTORIA DA ARTE 

10.1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS (VER 

PROGRAMACIÓN DE AULA) 
 

10.2. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Libro de texto 
Editorial Vicens Vives 

(aconsellado) 

ISBN 978-84-698-1363-
8 

Decreto 86/2015 

 Tempora 
lización 

M
ín

im
os

 

M
es

 

S
es

ió
ns

 

  Bloque 1. Raíces da arte europea: o   16 
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legado da arte clásica 
1ª

 a
va

lia
ci

ón
 

2 A arte clásica: Grecia 

B1.1. Grecia, creadora da linguaxe clásica: principais 
manifestacións.  

X 
Set 
Out 

 

B1.2. A función social da arte en Grecia. X  
B1.3. Comentario de obras de arte: Grecia. X  

3 A arte clásica: Roma 

B1.4. Visión do clasicismo en Roma. A arte na Hispania 
romana e na Gallaecia. 

X 

Out 

 

B1.5. Función social da arte en Roma. X  
B1.6. Comentario de obras de arte: Roma. X  

 
B1.7. Traballo de investigación sobre historia da arte.   
B1.8. Conservación do patrimonio: arte grecorromana   

 Bloque 2. Nacemento da tradición 
artística occidental: a arte medieval 

 
 28 

4 Arte bizantina 
B2.1. Achega cristiá na arquitectura e na iconografía. X 

Nov 

 
B2.2. Arte bizantina. X  
B2.3. Comentario de obras de arte bizantina X  

6 Arte prerrománica B2.4. Arte prerrománica. X Nov  

7 Arte románica 

B2.5. Configuración e desenvolvemento da arte románica. 
Igrexas e mosteiros. Iconografía románica. 

X 

Dec 

 

B2.6. Función social da arte románica. X  
B2.7. Comentario de obras de arte románica. X  

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 

8 Arte gótica 

B2.8. Achega do Gótico: expresión dunha cultura urbana. 
A catedral e a arquitectura civil. Modalidades escultóricas. 
Pintura italiana e flamenga, orixe da pintura moderna.  

X Xan 
Feb 

 

B2.9. Función social da arte gótica. X   
B2.10. Comentario de obras de arte gótica. X   

5 Arte islámica e 
mudéxar 

B2.11. O peculiar desenvolvemento artístico da Península 
Ibérica. Arte hispanomusulmá. O Románico no Camiño de 
Santiago. O Gótico e a súa longa duración. 

X 

Nov 
Dec 

 

 B2.12. Comentario de obras de arte medieval española. X  

 B2.13. Traballo de investigación sobre historia da arte. X  

 B2.14. Conservación do patrimonio: arte medieval.   

 Bloque 3. Desenvolvemento e evolución 
da arte europea no mundo moderno 
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9 Arte renacentista 

B3.1. Renacemento. Patróns e artistas. Orixe e 
desenvolvemento da nova linguaxe en arquitectura, 
escultura e pintura. Achegas de grandes artistas do 
Renacemento italiano.  

X 

Feb 

 

B3.2. Función social da arte no Renacemento X  
B3.3. Comentario de obras de arte: arte do Renacemento. X  
B3.4. A recepción da estética renacentista na Península 
Ibérica. 

X  

B3.5. Comentario de obras de arte: arte española do 
Renacemento. 

X  

10 Arte barroca e 
rococó 

B3.6. Unidade e diversidade do Barroco. Linguaxe artística 
ao servizo do poder civil e eclesiástico. Urbanismo 
barroco. Igrexas e pazos. Principais tendencias. 

 

X 

Mar 

 

B3.7. Función social da arte no Barroco. X  
B3.8. Comentario de obras de arte: arte do Barroco. X  
B3.9. Barroco hispánico. Urbanismo e arquitectura. 
Imaxinaría barroca. Achega da pintura española: grandes 
figuras do Século de Ouro. 

X 
 

B3.10. Comentario de obras de arte: arte española do 
Barroco. 

X  

B3.11. Século XVIII. Mantemento do Barroco. 
Refinamento rococó. Neoclasicismo e Romanticismo. 

X  

B3.12. Comentario de obras de arte: arte do século XVIII. X  
B3.13. Traballo de investigación en historia da arte. X  
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B3.14. Conservación do patrimonio: arte moderna.   
  Bloque 4. O século XIX: a arte dun 

mundo en transformación 
 

 18 
3ª

 a
va

lia
ci

ón
 

11 Neoclasicismo e 
romanticismo 
 
12 Do realismo ao 
modernismo 

B4.1. A figura de Goya.  X 

Abr 

 
B4.2. Comentario de obras de arte: Goya. X  
B4.3. A Revolución Industrial e o impacto dos novos 
materiais na arquitectura. Do Historicismo ao Modernismo. 
A Escola de Chicago. Nacemento do urbanismo moderno.  

X 
 

B4.4. Comentario de obras de arte: arquitectura do século 
XIX. 

X  

B4.5. Evolución da pintura: Romanticismo, Realismo, 
Impresionismo e Simbolismo. Os postimpresionistas, 
xerme das vangardas pictóricas do século XX.  

X 
 

 

B4.6. Función social da arte no século XIX. X  
B4.7. Comentario de obras de arte: o século XIX. X  
B4.8. Escultura: mantemento do clasicismo. Rodin.  X  
B4.9. Comentario de obras de arte: século XIX. X  
B4.10. Traballo de investigación en historia da arte. X  
B4.11. Conservación do patrimonio: arte do século XIX.   

 Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte 
na primeira metade do século XX 

 
 10 

13 Primeiras 
vangardas 

B5.1. O fenómeno das vangardas nas artes plásticas: 
Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, pintura 
abstracta, Dadaísmo e Surrealismo. 

X 

Abr 

 

B5.2. Comentario de obras de arte: a plástica na primeira 
metade do século XX. 

X  

B5.3. Renovación da linguaxe arquitectónica: o 
funcionalismo do Movemento Moderno e a arquitectura 
orgánica. 

X 
 

B5.4. Comentario de obras de arte: arquitectura da primeira 
metade do século XX. 

X  

B5.5. Traballo de investigación en Historia da Arte. X  
B5.6. Conservación do patrimonio: arte do século XX.   

 Bloque 6. A universalización da arte 
desde a segunda metade do século XX 

 
 6 

14 Segundas vangardas 
e últimas tendencias 

B6.1. Predominio do Movemento Moderno ou Estilo 
Internacional en arquitectura. A arquitectura á marxe do 
estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna e 
Deconstrución. 

X 

Maio 

 

B6.2. Comentario de obras de arte: arquitectura desde a 
segunda metade do século XX. 

X  

B6.3. Artes plásticas: das segundas vangardas á 
posmodernidade. 

X  

B6.4. Comentario de obras de arte: a arte desde a segunda 
metade do século XX. 

X  

B6.5. Novos sistemas visuais: fotografía, cine e televisión, 
cartelismo e cómic. Combinación de linguaxes expresivas. 

  

B6.6. Impacto das novas tecnoloxías na difusión e na 
creación artística.  

  

B6.7. Arte e cultura visual de masas.   
B6.8. O patrimonio artístico como riqueza cultural. A 
preocupación pola súa conservación. A UNESCO. 

X  

  Bloque 7. O vocabulario artístico  Todos  

  B7.1. Vocabulario artístico. X   
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DOS EXAMES  

Exames: 
• Dúas obras (4 puntos cada pregunta). 



 35

• Unha pregunta de conceptos (ata un máximo de 0,5 puntos cada un dos catro 
conceptos). Véxase vocabulario de conceptos básicos. 

As láminas valoraranse seguindo os seguintes criterios: 

A.- Un punto pola súa catalogación sinalando cultura/estilo/movemento; cronoloxía; obra; e autor se 
procede. 
B.- Outro punto pola análise do contexto histórico-artístico. 
C.- Finalmente dous puntos por analizar e xustificar a obra seguindo os enfoques metodolóxicos da 
historia da arte. Requírese unha boa redacción sen faltas de ortografía. Descontarase 0,1 puntos por 
cada falta de ortografía ata un máximo de 1 punto. 

Mínimos esixibles (igual que o curso pasado) 

Obras nas que se debe facer especial incidencia. 
 
Bloque 1 Raíces da arte europea: o legado clásico 
O Partenón 
O Templo da Niké Aptera 
O Erecteion, pola parte de la tribuna de las Cariátides. 
O Discóbolo de Mirón 
O Doríforo de Policleto 
Métopas da Centauromaquia do Partenon 
Hermes de Olimpia (Hermes con Dionisios) de Praxiteles 
O Apoxiomenos de Lisipo 
O Panteón de Roma 
O Coliseo 
O Arco de Triunfo de Tito 
Acueduto de Segovia 
Teatro de Mérida 
 
Bloque 2 Nacemento de la tradición artística occidental: a arte medieval 
Arte bizantina 
Santa Sofía de Constantinopla. 
Arte prerrománica. Na súa clasificación aceptárase o termo xeral de “arte prerrománica”, pero 
tamén podemos acoutar máis o seu estilo utilizando as denominación tradicionais de arte 
visigoda, arte asturiana e arte mozárabe. Neste último caso tendo en conta que o termino e 
tan so unha etiqueta para clasificar un estilo epocal, aqueles de vós que prefirades outras 
denominacións para este estilo podédelo chamar tamén “arte da repoboación” ou 
sinxelamente “arte do século X”) 
Santa Comba de Bande (coma exemplo de arte visigoda en vez de san Pedro de Nave que 
aparece no programa, aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o programa 
tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte da contorna) 
Santa María do Naranco (asturiano) 
San Miguel de Celanova (coma exemplo de arte “mozárabe” en vez de san San Miguel da 
Escalada que aparece no programa, aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o 
programa tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte da contorna) 
Arte románica 
Na clasificación aceptarase o termino xeral de arte románica, pero tamén pódese acoutar máis 
o estilo con os cualificativos correspondentes de arte románica plena o arte románica final. 
Inclusive no pórtico de Gloria se aceptará o término de “arte protogótica” (aínda que non se 
recomenda) 
Arquitectura do interior da Catedral de Santiago 
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Esculturas de Praterías (coma exemplo de románico pleno, en vez de os exemplos propostos 
no programa de Silos e Conques (aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o 
programa tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte da contorna) 
O Pórtico da Gloria 
Interior do Mosteiro de Oseira (aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o 
programa tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte da contorna, porque nos 
facilita analizar a importancia que a orde do Císter tivo en Galicia). 
A Catedral de Reims (fachada Occidental) 
A Catedral de León 
Anunciación de Reims 
Visitación de Reims 
Giotto. Capella dos Scrovegni: A fuxida a Exipto e O pranto ante Cristo Morto 
Van Eyck : O matrimonio Arnolfini 
O Xardin das Delicias do Bosco 
 
Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea na no mundo 
moderno 
Brunelleschi: Santa María dei Fiori, Basílica de San Lourenzo. 
Michelozo: Palacio Medici‐Ricardi 
Bramante: San Pietro in Montorio 
Cúpula de San Pedro do Vaticano de Miguel Anxo 
Giacomo della Porta e Vignola: El Gesú de Roma de Vignola. 
Palladio Vila Capra (Villa Rotonda) en Vicenza. 
Juan de Herrera: O Escorial 
Donatello: David e o Gattamelata 
Miguel Anxo. David. Moisés, Esculturas das tumbas dos Medicis. Piedade do Vaticano 
Masaccio: O Tributo 
Leonardo: A Virxe das Rocas, A Gioconda. 
Rafael:. A Escola de Atenas. 
A bóveda da Capela Sixtina de Miguel Anxo. 
Tiziano: O retrato de Carlos V na batalla de Mühlberg, A Venus de Urbino. 
O Greco: O martirio de san Mauricio, O enterro do Señor de Orgaz. A adoración dos 
Pastores. 
Fachada de San Pedro do Vaticano de Maderno 
Praza do Vaticano de Bernini 
San Carlos das catro fontes de Borromini 
Andrade: Torre do Reloxo da Catedral de Santiago (aplicando o 30% de excepcionalidade que 
nos permite o programa tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte da 
contorna) 
Fernando de Casas: Fachada do Obradoiro 
Simón Rodríguez: Fachada de Santa Clara de Santiago (aplicando o 30% de excepcionalidade 
que nos permite o programa tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte da 
contorna). 
Bernini: A Transververación de Santa Tareixa. Apolo e Dafne 
Gregorio Fernández: A Piedade 
Caravaggio: A vocación de san Mateo 
Velázquez: O aguador de Sevilla. A fragua de Vulcano. A rendición de Breda. As 
Meninas. 
 
Bloque IV. O século XIX: a arte nun mundo en transformación 
Goya: O quitasol, A familia de Carlos IV, O dous de Maio (A carga dos Mamelucos). Os 
fusilamentos do 3 de Maio. O Saturno devorando ao seu fillo. 
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Manet: O almorzo campestre 
Monet: Impresión, sol nacente. A serie da catedral de Rouen 
Cezanne: Natureza morta con tarteira (Colección Sr. y Sra. Lacomte, París 1879‐1882. 
Búscase na Internet pondo en Google: “Still Life with Compotier+Cezanne). Os xogadores de 
cartas. 
Van Gogh: A noite estrelada 
Gauguin: Despois do sermón y O Mercado 
Seurat: A tarde de domingo na Grande Jatte . 
 
Bloque 5: A ruptura ca tradición: A arte na primeir a metade do século XX 
Bloque 6: A Universalización da arte desde a segunda metade do século 
XX 
O grito de Munch 
Kiechner, A rúa 
Matisse: A Alegría de Vivir 
Kandinsky: “Primeira acuarela abstracta” 
Picasso: As señoritas de Avignon. O retrato de Ambroise Vilard . Naturaleza Muerta con silla 
de 
rexilla, O Guernica Mondrian: Táboa número 1 
Marcel Duchamp: A fonte e L.H.O.O.Q. 
A persistencia da memoria de Dalí 
Magritte: A chave dos campos 
Miró: O carnaval de arlequín y mujeres y pájaros a luz da luna. 
Wright: A casa da fervenza (Casa Kauffman). Museo Guggenheim de Nova York 
Mies van der Rohe: Pabellón de Alemania en Barcelona Segram Building en Nova York 
Le Corbusier: A casa Saboya 
Pollok: Uno: Número 31 (1950, MOMA) 
Tapies: Pintura (1955, Museo Nacional de arte Reina Sofía) 
Carl André: Equivalente VIII (exemplo de minimalismo) 
J. Kosuth: Una y tres sillas (exemplo de arte conceptual) 
Warhol: Marilyn Monroe (pop art) 

 

Vocabulario básico 

 

Ábsida 
Altorrelevo 
Aparello almofadado 
Aparello de cachotería 
Aparello de perpiaño 
Arcobotante 
Arco apuntado 
Arco de ferradura 
Arco de medio punto 
Arco de faixa 
Arco formeiro 
Arco peraltado 
Arco rebaixado 

Arquitrabe 
Arquivolta 
Baixorrelevo 
Baldaquino 
Baptisterio 
Base 
Bóveda de aresta 
Bóveda de canón 
Bóveda de cruzaría 
Canon 
Capitel composto 
Capitel corintio 
Capitel dórico 

Capitel xónico 
Ciborio Claroscuro 
Clave dun arco 
Color plana 
Color primaria 
Color secundaria ou 
binaria 
Color complementaria 
Columna salomónica 
Contraforte 
Contraposto 
Cornixa 
Cadro de Historia 
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Cadro de xénero 
Cúpula 
Curva praxiteliana 
Deambulatorio 
Doela 
Espazo límite 
(escultura. Véxase H. 
Focillon, “La vida de 
las formas”) 
Espazo medio 
(escultura. Véxase H. 
Focillon, “La vida de 
las formas”) 
Entaboamento 
Éntase 
Escultura de vulto 
redondo 
Escultura exenta 
Esfumado/sfumato 
Estatua ecuestre 
Estatua-columna 
Estilo 
Friso 
Fuste 
Iconografía. 
Iconoloxía. 
Imposta 
Liña serpentinata. 
Ménsula 
Métopa 
Modelado 
Nártice 
Natureza 
morta/bodegón 
Paisaxe 
Parteluz 
Pendente 
Perspectiva xerárquica 
Perspectiva aérea 
Perspectiva lineal 
Pictórico 
Piar 
Pilastra 
Plan central 

Planta basilical 
Planta cruz grega 
Planta cruz latina 
Plástico 
Presbiterio 
Retrato 
Rosetón 
Técnica de panos 
mollados 
Tímpano 
Torso 
Tribuna 
Triforio 
Triglifo 
Trompa 
Veladura 
Xamba
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11. XEOGRAFÍA 

11.1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS  (VER 

PROGRAMACIÓN DE AULA) 

11.2. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Libro de texto 
Editorial Anaya 

ISBN 978-84-698-1363-8 

Decreto 86/2015 

 Tempora 
lización 

M
ín

im
os

 

M
es

 

S
es

ió
ns

 

 

 Bloque 1. A xeografía e o estudo do 
espazo xeográfico 

 
Todos  

T
od

as
 a

s 
av

al
ia

ci
ón

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. 
   

1ª
 a

va
lia

ci
ón

 

 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   

B2.2. Relevo español: diversidade xeomorfolóxica. 
Localización dos principais accidentesxeográficos. 

X   

B2.3. Evolución xeolóxica do territorio español como 
conformadora das diferentes morfoestruturas. 

X   

B2.4. Litoloxía peninsular e insular e formas de 
modelaxe. 

X   

B2.5. Identificación das unidades do relevo español 
peninsular e insular, e os trazos de cada unha. 

X   

B2.6. Corte topográfico: realización e análise. X   
B2.7. Concepto de solo. Os solos en España: variedade 

edáfica e as súas características. 
X   

 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   

B3.2. Dominios climáticos españois: as súas 
características e representación en climogramas. 

X   

B3.3. Dominios climáticos españois: factores 
limitantes. 

X   

B3.4. Variabilidade climática. Temperatura e 
precipitación. 

X   

B3.5. Situacións sinópticas e tipos de tempo 
atmosférico en España. 

X   

B3.6. Mapas do tempo, altura e superficie: análise e 
interpretación. 

X   

B3.7. Escenarios de cambio climático en diferentes 
dominios do territorio peninsular e insular. 

X   
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B3.8. Factores xeográficos e características da 
vexetación. Rexións bioxeográficas. 

X   

B3.9. Formacións vexetais españolas e a súa 
distribución. Análise de cliseries de vexetación. 

X   

 Bloque 4. A hidrografía  Nov 8 

3 A diversidade hídrica, 
vexetal e edáfica 

B4.1. Diversidade hídrica da península e das illas. 
Principais elementos hídricos nas paisaxes. 

X   

B4.2. Vertentes hidrográficas. Principais cuncas 
fluviais peninsulares. 

X   

B4.3. Réximes fluviais predominantes. X   

B4.4. Zonas húmidas en España. X   
B4.5. Aproveitamento dos recursos hídricos: incidencia 

da seca e das chuvias torrenciais. 
X   

B4.6. Augas subterráneas. X   

 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   
B5.2. Influencia do medio na actividade humana. 

Políticas favorecedoras do patrimonio natural. 
X   

B5.3. Os medios humanizados e a súa interacción no 
espazo xeográfico. Paisaxes culturais. 

X   

B5.4. Aproveitamento sustentable do medio físico. X   

B5.5. Variedades de paisaxes naturais. X   
  Bloque 6. A poboación española  Xan 10 

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 

8 A poboación española 

B6.1. Fontes para o estudo da poboación. 
Procedementos de análise en demografía. 

X   

B6.2. Evolución histórica. X   

B6.3. Movementos naturais de poboación. X   

B6.4. Distribución territorial da poboación. X   

B6.5. Migracións. X   

B6.6. Mapa da distribución da poboación española. X   

B6.7. Mapa de densidade da poboación española. X   
B6.8. Conformación do espazo demográfico actual. 
Definición e cálculo de taxas demográficas.  

X   

B6.9. Diversidades rexionais. Estrutura, problemática 
actual e posibilidades de futuro da poboación 
española. Realidade demográfica galega. 

X   

B6.10. Ordenación do territorio. Peso do factor 
demográfico. 

X   

 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   

B7.2. Aspectos naturais e históricos que explican os 
factores agrarios. 

X   

B7.3. Elementos que conforman as paisaxes agrarias. 
Paisaxes agrarias de España: características. 

X   

B7.4. Estrutura da propiedade e tenencia da terra. X   
B7.5. Explotacións agrarias: características. Tipos de 
agricultura: coexistencia de formas avanzadas e 
tradicionais. Transformacións agroindustriais. 

X   

B7.6. Políticas de reforma agraria. Situación española 
do sector no contexto da Unión Europea. Política 
Agraria Común (PAC). 

X   

B7.7. Actividade pesqueira: localización, 
características e problemas. Análise dos aspectos 
físicos e humanos que conforman o espazo pesqueiro. 
Caso galego. 

X   

B7.8. Silvicultura: características e desenvolvemento 
no territorio. 

X   

 Bloque 8. As fontes de enerxía e o 
espazo industrial 

 
Feb 
Mar 

10 

6 O espazo industrial B8.1. Proceso de industrialización español: X   
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características e breve evolución histórica. 
B8.2. Localización das fontes de enerxía en España. X   

B8.3. Achega ao PIB da industria. Poboación activa. 
Deficiencias e problemas do sector industrial español. 

X   

B8.4. Elementos das paisaxes industriais. Tipoloxías 
de paisaxes. 

X   

B8.5. Rexións industriais e eixes de desenvolvemento 
de España: importancia das políticas territoriais no 
sector. Planificación e perspectivas de futuro. 

X   

B8.6. Influencia da política da Unión Europea na 
configuración da industria española.  

X   

 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   

B9.2. Análise dos servizos e distribución no territorio. X   
B9.3. Sistema de transportes en España. Impacto das 
infraestruturas sobre o espazo xeográfico. 

X   

B9.4. Desenvolvemento comercial: características, 
evolución e distribución territorial. 

X   

B9.5. Espazos turísticos: características e evolución. X   
B9.6. Outras actividades terciarias: sanidade, educación, 

finanzas e servizos públicos. 
X   

B9.7. Transformacións das paisaxes nas zonas turísticas. 
Caso do litoral. 

X   

  Bloque 10. O espazo urbano  
Mar 
Abr 

10 

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 

9 O espazo urbano 

B10.1. Concepto de cidade e a súa influencia na 
ordenación do territorio.  

X   

B10.2. Morfoloxía e estrutura urbanas. Análise 
socioeconómica e política a través do plano da cidade. 

X   

B10.3. Planificacións urbanas. Instrumentos do 
planeamento. 

X   

B10.4. Características do proceso de urbanización. Áreas 
de influencia. 

X   

B10.5. Características da paisaxe urbana. X   

B10.6. Usos do solo urbano. Ordenación territorial. X   
B10.7. Rede urbana española. Características do proceso 

de crecemento espacial das cidades.  
X   

B10.8. Sistema urbano español: desenvolvemento 
sustentable. Cidades saudables. O territorio como 
recurso. 

X   

 Bloque 11. Formas de organización 
territorial 

 Abr 8 

10 A organización, os 
desequilibrios e as políticas 
territoriais 

B11.1. Organización territorial de España. X   
B11.2. Influencia da historia e da Constitución de 
1978 no deseño territorial. 

X   

B11.3. Desequilibrios e contrastes territoriais. X   
B11.4. Comunidades Autónomas: políticas rexionais e 
de cohesión territorial. Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

X   

B11.5. A cuestión territorial na España das autonomías. X   

 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   

B12.2. España en Europa. Estrutura territorial. 
Contrastes físicos e socioeconómicos de Europa. 

X   

B12.3. Posición de España na Unión Europea. 
Políticas rexionais e de cohesión territorial. 

X   

B12.4. España no mundo. Globalización e diversidade 
no mundo. 

X   

B12.5. Procesos de mundialización e desigualdades 
territoriais. Grandes eixes mundiais. 

X   

B12.6. Posición de España nas áreas socioeconómicas X   
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e xeopolíticas mundiais. 
 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: CONTIDOS –teóricos, prácticos e vocabulario- 

BLOQUE 1 - A XEOGRAFÍA E O ESTUDO DO ESPAZO XEOGRÁFICO 
Esquema 
1.1 Concepto de xeografía. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 
1.2 Características do espazo xeográfico. Concepto de paisaxe. 
1.3 Representación gráfica do espazo xeográfico a distintas escalas. 
Os contidos deste bloque terán aplicación práctica no resto dos bloques. 
 
BLOQUE 2 – O RELEVO ESPAÑOL: A SÚA DIVERSIDADE XEOM ORFOLÓXICA 
Esquema 
2.1 Formación e evolución xeolóxica. 
2.2 Variedade litolóxica e formas do relevo diferencial. 
2.3 Unidades morfoestruturais. 
2.4 O solo: elementos constitutivos e localización 
Tema (pregunta teórica) 
• Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e 
Baleares (da era arcaica ao glaciarismo cuaternario). 
Prácticos 
- Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico: identificación das 
coordenadas xeográficas, máximas e mínimas altitudes, zonas de maiores e 
menores pendentes, principais cursos fluviais e orientación dos mesmos. 
- Comentario de perfís topográficos: N-S da Península Ibérica. 
- Mapa litolóxico de España. 
- Debuxos, imaxes e gráficos con tipos de modelado: granítico, cárstico ou 
volcánico. 
Vocabulario 
Aluvión / Foz/ Litosfera/ Meseta/ Penechaira/ Somonte/ Tectónica de placas/ Esteiro/ 
Ría/ Tómbolo/ Zócolo/ Macizos Antigos/ Cordilleiras de pregamento/ Cuncas 
sedimentarias (14) 
 
BLOQUE 3 – A DIVERSIDADE CLIMÁTICA E A VEXETACIÓN 
Esquema 
3.1 Factores xeográficos e termodinámicos do clima. 
3.2 Tipos de tempo. 
3.3 Dominios climáticos: atlántico, mediterráneo, de interior, de montaña, subtropical. 
3.4 Factores da diversidade bioxeográfica. 
3.5 Paisaxes vexetais: atlántico, mediterráneo, canario e de montaña. 
Tema (pregunta teórica) 
• Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España. 
- Factores xeográficos: latitude, situación, influencia do mar, relevo. 
- Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e en superficie (centros de 
acción, masas de aire, frontes). 
Prácticos 
- Mapas de temperaturas e precipitacións medias. 
- Mapas do tempo en superficie: Advección do Oeste, Anticiclón de Verán e Tempo 
do Norte. 
- Mapa dos climas de España. 
- Climogramas: análise de temperaturas, precipitacións e aridez; factores que inflúen 
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no clima; influencia no medio; tipos de climas e localización xeográfica dos 
mesmos. 
- Análise de cliseries: Pireneos e Teide. 
Vocabulario 
Aridez / Barlovento/ Inversión térmica/ Isóbara/ Isohieta/ Umbría/ Laurisilva/ Maquis/ 
Vexetación clímax/ Vexetación antrópica/ Landa (11) 
 
BLOQUE 4 – A HIDROGRAFÍA 
Esquema 
4.1. Cuncas hidrográficas e tipos de réxime fluvial. 
4.2. Lagos, lagoas, zonas húmidas costeiras. 
4.3. Problemática dos recursos hídricos: transvases, desalinización, recuperación de 
acuíferos, saneamento dos ríos. 
Tema (pregunta teórica) 
• Problemática dos recursos hídricos en España e posibles solucións. 
- Os transvases. 
- A desalinización. 
- A recuperación de acuíferos. 
- O saneamento dos ríos. 
Práctico 
- Comentario de hidrogramas (nival, pluvio-nival, pluvial oceánico, pluvial 
mediterráneo). 
Vocabulario 
Cunca fluvial/ Estiaxe/ Marisma (3). 
 
BLOQUE 5 – AS PAISAXES NATURAIS E AS RELACIÓNS ENTRE NATUREZA E 
SOCIEDADE 
Esquema 
5.1 A paisaxe: recurso común, interpretación e transformacións recentes. 
5.2 O patrimonio natural español e categorías de protección. 
5.3 Repercusións ambientais da acción humana: Contaminación, quecemento global, 
pegada ecolóxica. 
5.4 Respostas e solucións cara a sustentabilidade. 
Tema (pregunta teórica) 
• Repercusións ambientais da acción humana: 
- Contaminación. 
- Quecemento global. 
- Pegada ecolóxica. 
Prácticos 
- Mapas de desertización e incendios forestais. 
- Comentario dunha imaxe de paisaxe natural: atlántica, mediterránea, de montaña 
e das illas Canarias. 
Vocabulario 
Avaliación de impacto ambiental/ Ecosistema/ Efecto invernadoiro/ Paisaxe (4) 
 
BLOQUE 6 – A POBOACIÓN ESPAÑOLA 
Esquema 
6.1 Dinámica da poboación. 
6.2 Os movementos naturais da poboación. 
6.3 Mobilidade espacial da poboación e debate sobre a inmigración. 
6.4 A estrutura demográfica: idade, sexo e actividade económica. 
6.5 Distribución espacial. 
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Tema (pregunta teórica) 
• Dinámicas demográficas actuais: 
- Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. 
- Movementos migratorios (1990 á actualidade) 
Prácticos 
- Analizar taxas demográficas de Galicia (movemento natural). 
- Comentar e comparar pirámides de poboación (década de 1960 e actual). 
- Gráfica da transición demográfica en España. 
Vocabulario 
Poboación activa/ Esperanza de vida/ Réxime demográfico/ Censo de poboación/ 
Crecemento vexetativo/ Taxa de fecundidade/ Transición demográfica/ Padrón 
municipal. (8) 
 
BLOQUE 7 – O ESPAZO RURAL E AS ACTIVIDADES DO SECTOR PRIMARIO 
Esquema 
7.1 Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos. 
7.2 A estrutura agraria e as súas transformacións recentes (U.E.) 
7.3 O desenvolvemento da gandería española e as súas transformacións. 
7.4 A explotación dos bosques. 
7.5 As paisaxes agrarias: atlántica, mediterránea, de interior, canaria e de montaña. 
7.6 A pesca e os espazos pesqueiros. 
Tema (pregunta teórica) 
• Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española: 
- As explotacións agrarias. 
- Técnicas e sistemas agrarios. 
- Política Agrícola Común. 
Prácticos 
- Comentario e localización dunha paisaxe agraria española: dominio climático, 
relevo, estrutura da propiedade, tipo de aproveitamento, poboamento, etc. 
- Mapa de espazos pesqueiros (rexións e caladoiros). 
- Gráficos sobre a produción final agraria e poboación ocupada neste sector. 
Vocabulario 
Acuicultura/ Agricultura ecolóxica/ Denominación de orixe/ Desagrarización/ 
Explotación intensiva/ Política Pesqueira Comunitaria (PPC)/ Silvicultura/ Transxénicos. 
(8) 
 
BLOQUE 8 – AS FONTES DE ENERXÍA E O ESPAZO INDUSTRIAL 
Esquema 
8.1 Proceso e factores da industrialización española. 
8.2 O tecido industrial español e os seus contrastes. 
8.3 Gran variedade de paisaxes industriais. 
8.3.1 Áreas de antiga industrialización. 
8.3.2 Áreas urbanas e rurais. 
8.3.3 Paisaxes da innovación. 
8.4 Situación actual da industria: desafíos e globalización. 
8.5 A enerxía: a diversidade de fontes de enerxía. 
Tema (pregunta teórica) 
• Situación actual da industria en España. 
- Os problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía) 
- Tendencias recentes da industria en España: globalización e deslocalización. 
Prácticos 
- Comentario dunha paisaxe industrial. 



IES Pazo da Mercé  Programación didáctica 2016-1017 
Departamento de Xeografía e Historia 

 45

- Gráficos comparativos de produción e consumo enerxético. 
- Mapa das principais áreas industriais de España. 
Vocabulario 
Economías de escala/ Enerxías renovables/ Difusión industrial/ Fondos estruturais/ 
Subcontratación/ Industrias verdes/ Materias primas estratéxicas / Parque tecnolóxico. 
(8) 
 
BLOQUE 9 – O SECTOR SERVIZOS 
Esquema 
9.1 Terciarización da economía e sociedade do benestar. 
9.2 Distribución comercial e espazos do consumo. 
9.3 Os servizos financeiros e a balanza de pagamentos. 
9.4 Transporte e comunicacións. 
9.5 Os espazos turísticos. 
9.5.1 Paisaxes turísticas. 
9.5.2 Impactos ambientais. 
Tema (pregunta teórica) 
• Sector servizos e o proceso de terciarización da economía en España. 
- Características do sector terciario. 
- Causas da terciarización. 
- Contrastes na localización dos servizos. 
Prácticos 
- Comentario de paisaxes turísticas. 
- Mapas da distribución de redes e infraestruturas do transporte (AVE, autoestradas, 
autovías, portos e aeroportos). 
- Mapas ou gráficos sobre a distribución e tendencias do turismo. 
Vocabulario 
Balanza comercial/ Economía somerxida/ Ecoturismo/ Franquía/ Taxas aeroportuarias/ 
Tour operadores. (6) 
 
BLOQUE 10 – O ESPAZO URBANO 
Esquema 
10.1 O proceso de urbanización en España. 
10.1.1 Concepto de cidade. 
10.1.2 Axentes sociais urbanos. 
10.1.3 Urbanismo e ordenación do territorio. 
10.1.4 Morfoloxía urbana (tipos de planos). 
10.1.5 Funcións urbanas. 
10.2 Fenómeno urbano en España. 
10.2.1 A cidade preindustrial. 
10.2.2 A cidade industrial. 
10.2.3 A cidade postindustrial. 
10.2.4 Xerarquías e redes urbanas en España. 
10.3 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 
10.3.1 Cidade difusa. 
10.3.2 Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación). 
10.3.3 Cambios de uso no solo urbano. 
10.4 Impacto ambiental da urbanización. 
Tema (pregunta teórica) 
• Transformacións recentes na estrutura das cidades. 
- Cidade difusa. 
- Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación). 
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- Cambios de uso no solo urbano. 
Prácticos 
- Comentario dun plano urbano: Barcelona ou Madrid. 
- Comentario dunha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 
- Mapa do sistema urbano español. 
Vocabulario 
Área suburbana/ Área metropolitana/ Cualificación do solo/ Plan Xeral de Ordenación 
Urbana (PXOU)/ Unidade Veciñal de Absorción (UVA)/ Xentrificación. (6) 
 
BLOQUE 11 – FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
Esquema 
11.1 Evolución histórica. 
11.2 A organización territorial do Estado español. 
11.2.1 Comunidades autónomas. 
11.2.2. Poder local: a administración provincial e municipal. 
11.3 Desequilibrios territoriais. 
11.4 Políticas rexionais. 
Tema (pregunta teórica) 
• Contrastes rexionais en España. 
- Evolución histórica. 
- Desequilibrios territoriais. 
Prácticos 
- Mapa de provincias. 
- Mapa de Comunidades e Cidades Autónomas e as súas capitais. 
Vocabulario 
Parroquia/ Municipio/ Provincia/ Comunidade Autónoma/ Estatuto de autonomía (5). 
 
BLOQUE 12 – ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO 
Esquema 
12.1 España no contexto da UE 
12.2 Globalización económica. 
12.3 España no escenario xeopolítico mundial. 
12.4 España no escenario socioeconómico mundial. 
Tema (pregunta teórica) 
• España no escenario xeopolítico: 
- España na UE. 
- España no mundo. 
Prácticos 
- Mapa do PIB per cápita en Europa e no mundo. 
- Mapa de espazos centrais e periféricos no mundo. 
Vocabulario 
Movementos antiglobalización/ Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable/ 

Xeopolítica (3). 

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 
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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 extraídos dos bloques de coñecemento. 

Valoración das probas escritas 

A primeira pregunta terá unha puntuación máxima de 2 puntos (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 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 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. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
ESO 

ACTIVIDADE Estándares de aprendizaxe que se traballarán Avaliación 

Excursión ao  

Courel 

XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de 
España e de Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

Aínda que as 
actividades non poden 
ser avaliadas de cara á 
nota do alumnado, 
despois de cada 
actividade avaliaremos 
o aprendido por medio 
de: 

- Cuestionario. 
- Posta en común da 

experiencia. 
- Debate. 

XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico 
español e galego. 
XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo 
galego. 
XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa 
físico de Galicia. 
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. 
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. 
XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e 
explica a situación actual dalgúns deles. 
XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos 
que son herdanza do pasado. 
XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e 
explica a situación actual dalgúns deles. 

Non están previstas 
outras actividades 
no momento de 
redactarse esta 
programación. 
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ACTIVIDADE Estándares de aprendizaxe que se traballarán Avaliación 

Visita guiada a 
Allariz 
 
Proxecto Terra 
 
(Abril-Maio) 

Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza 

do pasado 
Aínda que as 
actividades non poden 
ser avaliadas de cara á 
nota do alumnado, 
despois de cada 
actividade avaliaremos 
o aprendido por medio 
de: 
- Cuestionario. 
- Posta en común da 

experiencia. 
Debate. 

 Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 

Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 

Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza 

do pasado 

 Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

   
 

BACHARELATO 

ACTIVIDADE 
Estándares de aprendizaxe 

que se traballarán 
Avaliación 

Excursión a 
Madrid: Madrid 
dos Austrias, 
Madrid dos 
Borbóns, Palacio 
Real, Museo 
Arqueolóxico, 
Museo del Prado, 
Museo Reina 
Sofía, etc. 

HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de arte do Rococó. 

Non será avaliada de cara 
á nota , pero si en canto ó 
que o alumnado 
aprendeu: 

- Cuestionario. 
- Posta en común 

e debate.  

HMCB3.8.1. Establece as características propias da pintura, a escultura e 
a arquitectura do Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes 
gráficas. 

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. 

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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ACTIVIDADE 
Estándares de aprendizaxe 

Que se traballarán 
Avaliación 

Excursión a 
Italia 

Última semana do 
2º trimestre 

� HAB1.4.3. Describe as características e funcións dos principais tipos de 
edificio romanos. 

Non será avaliada de cara 
á nota , pero si en canto ó 
que o alumnado 
aprendeu: 

- Cuestionario. 
- Posta en común 

e debate.  

HAB1.4.4. Compara o templo e o teatro romanos cos respectivos gregos. 
HAB1.4.5. Explica os trazos principais da cidade romana a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. 
HAB1.4.6. Especifica as innovacións da escultura romana en relación 
coa grega. 
HAB1.4.7. Describe as características xerais dos mosaicos e a pintura en 
Roma a partir dunha fonte histórica ou historiográfica. 
HAB1.5.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte romana, 
e a consideración social da arte e dos/das artistas. 
HAB1.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, 
teatro de Mérida, Coliseo de Roma, basílica de Maxencio e Constantino 
en Roma, ponte de Alcántara, acueduto de Segovia, arco de Tito en 
Roma e columna de Traxano en Roma. 
HAB1.6.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas romanas: 
Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relevo do 
Arco de Tito (detalle dos soldados co candelabro e outros obxectos do 
Templo de Xerusalén) e relevo da columna de Traxano. 
HAB1.7.1. Realiza un traballo de investigación sobre Fidias. 
HAB3.1.1. Explica as características esenciais do Renacemento italiano 
e a súa periodización a partir de fontes históricas ou historiográficas. 
HAB3.1.2. Especifica as características da arquitectura renacentista 
italiana e explica a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo.  
HAB3.1.3. Especifica as características da escultura renacentista italiana 
e explica a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. 
HAB3.1.4. Especifica as características da pintura renacentista italiana e 
explica a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. 
HAB3.1.5. Compara a pintura italiana do Quattrocento coa dos pintores 
góticos flamengos contemporáneos. 
HAB3.1.6. Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento 
e cita os artistas máis representativos. 
HAB3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no Renacemento italiano e 
as novas reivindicacións dos artistas en relación co seu recoñecemento 
social e a natureza do seu labor.  
HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Renacemento italiano: cúpula de Santa María das 
Flores e interior da igrexa de San Lorenzo, ambas en Florencia e de 
Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; 
fachada de Santa María Novella e do pazo Rucellai, ambos en Florencia 
e de Alberti; templo de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; 
cúpula e proxecto de planta de San Pedro do Vaticano, de Michelangelo; 
Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta e Vignola; Villa Capra (Villa 
Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 
HAB3.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do 
Renacemento italiano: primeiro panel da "Porta do Paraíso" (da creación 
do mundo á expulsión do Paraíso), de Ghiberti; "Gattamelata", de 
Donatello; "Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as tumbas 
mediceas, de Michelangelo; "O rapto das sabinas", de Giambologna. 
HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do 
Renacemento italiano: "O tributo da moeda" e A "Trindade", de 
Masaccio; "Anunciación" do Convento de San Marcos en Florencia, de 
Fra Angelico; "Madonna do Duque de Urbino", de Piero della Francesca; 
"A Virxe das rochas", "A última cea" e "A Gioconda", de Leonardo da 
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Vinci; "A Escola de Atenas" de Rafael; a bóveda e o "Xuízo Final" da 
Capela Sixtina, de Michelangelo; "A tempestade", de Giorgione; "Venus 
de Urbino" e "Carlos V en Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de 
Tintoretto; "As vodas de Caná", de Veronés. 
HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Barroco europeo do século XVII: fachada de San 
Pedro do Vaticano, de Carlo Maderno; columnata da praza de San Pedro 
do Vaticano, de Bernini; San Carlos das Catro Fontes en Roma, de 
Borromini; Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart e Le Nôtre.  
HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de 
Bernini: "David", "Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa", 
"Cátedra de San Pedro". 
HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Barroco 
europeo do século XVII: "Vocación de San Mateo" e "Morte da Virxe", 
de Caravaggio; "Triunfo de Baco e Ariadna", na bóveda do pazo Farnese 
de Roma, de Annibale Carracci; "Adoración do nome de Xesús", bóveda 
de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); "Adoración dos Magos", 
"As tres Grazas" e "O xardín do Amor", de Rubens; "A lección de 
anatomía do doutor Tulpy", "A rolda nocturna", de Rembrandt. 

 


