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2. CONTEXTO. 

 

I.  Introdución 

Esta Programación elaborouse  a partir dos plantexamentos seguintes: 

1. Tendo como referencia o marco lexislativo que rixe e orienta o sistema educativo  

español/galego. 

2.   Adecuación ao contexto do Centro, os alumnos proceden de diferentes ámbitos sociais  e 

culturais.  

3.  Aplicación dos criterios elaborados pola Comisión de Coordinación Pedagóxica para el Proxecto 

curricular do Centro. 

4.  Plantexamento  de Área no como un fin en sí mesma, sino integrada en un proxecto global 

común a todo o Centro. En consecuencia os profesores do Departamento non centrarán 

unicamente o seu traballo, nin valorarán tan solo o progreso nos contidos específicos das 

materias del Área, sino que colaborarán a la consecución dos obxetivos das restantes, co vistas 

a la formación integral dos alumnos. 

5. Como Xefa do Departamento de Xeografía e Historia,fago constar o malestar reinante en toda a 

comunidade educativa pola “complicación” da nova programación e non ofrecer aos 

profesionais  ningún curso o charlas para a súa elaboración.Non nos asusta o traballo e 

sabemos como entrar nas aulas e camiñar cos  nosos alumnos mais cada vez pídesenos mais 

burocracia, mais xustificacións e publicidade das nosas decisións e  non se nos da ningún apoio. 

Ao longo do curso,facérense distintas modificacións e adaptacións de carácter xeral, non olvidemos que 

este curso académico  conviven dúas leis educativas diferentes e solápanse contidos  en distintos niveis. 

Todas estas reordenacións  teñen como obxetivo poder completar co tranquilidade y rigor os 

curriculum, sin merma dos contidos que se estudan na etapa. 

Además queda aberta a posibles modificacións de acordo coas circunstancias do curso. O Departamento 

levará a cabo adaptacións curriculares cando os acontecimientos de actualidade o demanden, o por 

necesidades especiais de algún grupo de alumnos. Faranse constar no libro de actas. 

      O IES Poeta Añón de A Serra de Outes é un Instituto de Ensino Secundario no que se 

imparten en horario diúrno ensinanzas de ESO (de 1º a 4º curso), en horario nocturno 

impártense ensinanzas de  Educación Permanente de Adultos (módulos III e IV). 
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 COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 

     O Departamento Didáctico de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia ten durante o curso 

académico 2015-2016, unha carga horaria de 36 horas incluíndo nelas dous horas de 

dedicación ao departamento da xefa do mesmo. 

  O Departamento Didáctico de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia está integrado durante 

este curso académico polas seguintes profesoras: 

-Dona Amparo Vázquez Lores :Licenciada en Xeografía e Historia, profesora numeraria con 

destino definitivo no centro. Impartirá docencia das seguintes materias: Ciencias Sociais de 2º 

(6 horas). Xeografía e historia de 3º (6 horas). Cultura clásica de 3º (2 horas). Ética de 4º ( 2 

horas) 

 

-Dona Fredesvinta Limón Nevado: Licenciada en Xeografía e Historia, profesora numeraria 

con destino definitivo no centro. Impartirá este curso as seguintes materias: Ciencias Sociais de 

1º ( 6 horas). Historia de 4º ( 6 horas). Educación de Adultos, módulos III e IV ( 4 horas) e 

ocupará o cargo de Xefatura de Departamento  ( 2 horas). 

A hora de Reunión do Departamento durante o curso 2015-16  é os venres. 

 

 

 DATOS XERAIS DO ALUMN0S 

 

Durante o presente curso 2015-16, hai 138 alumnos e alumnas matriculados na ESO. De 1º de 

ESO hai 35 alumnos e alumnas distribuídos en dous grupos (1ºA: 16, 1º B: 16); 34 alumnos e 

alumnas de 2º de ESO distribuídos en dous grupos (2ºA: 22, 2ºB: 22); 38 alumnos e alumnas 

en 3º de ESO distribuídos en dous grupos (3ºA: 19, 3ºB: 18) e 31 alumnos e alumnas de 4º de 

ESO distribuídos nun grupo (4ºA: 18, 4ºB:18) 
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En horario vespertino impártense Ensinanzas de Réxime Especial :EPA, sumando 

aproximadamente uns 20    alumnos/as, xa que aínda está a matrícula aberta para Módulo 3 e 

Módulo 4 de EPA no momento de redactar esta Programación. 

 

   3.OBXETIVOS DA ETAPA. OBXETIVOS CURRICULARES. 

   A  Lomce introduciu un novo concepto de currículo e non  hai obxectivos para áreas nin 

cursos concretos pero si para a etapa educativa, dende o departamento de Ciencias sociais 

entendese que todos estes obxetivos son importantes e logros a conseguir na nosa materia: 

 

a)                                                                                         

aos demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e os grupos, exercitarse no dialogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade 

de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición                                                                          

discriminación                                           manifestación de violencia contra 

a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións                                                   , os prexuízos de calquera tipo 

e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información,                 

                               crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación 

f)                        científico                                                        

                              métodos para identificar os problemas en diver              

                            . 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

critico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá                                                         , na lectura e no 

estudo da literatura. 

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

l)        , valorar e respectar os aspectos básicos                                        

                                      artístico                                          

                                                             , ou a outras culturas do 

mundo. 

 m)                                                                         , respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e 
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a practica                                                                                   

dimensión                                                . Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo       conservación                . 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  

 )                               básicos do                       , cultural, histórico e artístico 

                              conservación                                             

                                                           , desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

o)                                                                                        

o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación                     

                                           lusófona. 

 

 

 

 

 

4. COMPETENCIAS CLAVES DO CURRICULO 

 

‹‹  ó                  ó                                        U  ó  E        

      é         “                 lave son aquelas que todas as persoas precisan para a 

súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión 

                  ”  I                                                                   

sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os 

                                                                                    ››  

 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

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

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

1.- Competencia en comunicación lingüística.( CCL) 

Os descritores básicos que traballaremos serán: 

- Leer y comprender textos xeográficos e históricos 
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-Utilizar o vocabulario propio da materia tanto de forma pasiva como activa nas diversas formas 

de comunicación: oral e escrita. 

-Ser capaces de expoñer clara e sistematicamente as ideas, argumentando con rigor e 

precisión. 

-Explicar de forma ordenada, razoada e detallada causas e consecuencias dun tema ou 

aspectos relacionados coa materia. 

-Realizar esquemas, resumes e mapas conceptuais dos contidos propios da materia. 

-Lectura de imaxes: Interpretar e explicar oralmente e/ou por escrito o significado de fotos, 

gráficos, mapas... 

-Definir con claridade e precisión conceptos propios da materia. 

-Argumentar razoadamente opinións sobre feitos xeográficos e/ou históricos. 

-Comprender e explicar textos xornalísticos. 

-Utilización de linguaxe non sexista fomentando a construción de relacións en termos de 

igualdade entre homes e mulleres e a eliminación de estereotipos e expresións machistas ou 

xenófobas. 

-Utilizar a comunicación e o diálogo como eixe da resolución pacífica de conflitos. 

 

2.- Competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía. (CMCCT) 

-Cálculo de distancias e superficies a partir de escalas gráficas e/ou numéricas.-Cálculo de 

porcentaxes (tantos por cento, tantos por mil). 

-Realización e interpretación de táboas estatísticas e gráficos.  

- Realizar e interpretar  gráficas sencillas. 

4.- Tratamento da información e competencia dixital.(CD) 

-Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

-Procura, selección, rexistro e tratamento ou análise de información utilizando técnicas e 

estratexias diversas segundo a fonte e o soporte empregados (oral, impreso, audiovisual, dixital 

ou multimedia). 
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-Dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora). 

-Seleccionar, tratar e utilizar a información de forma autónoma, eficaz, responsable, crítica e 

reflexiva. 

-Actitude crítica e reflexiva na valoración da información dispoñible. 

 

5.- Competencia social e cívica .(CSC) 

-Coñecer as características e valores dunha sociedade democrática. 

-Exercer activa e responsablemente os dereitos e deberes da cidadanía. 

-Saber que os conflitos de valores e intereses forman parte da convivencia e saber resolvelos 

con actitude construtiva tomando decisión con autonomía. 

-Creación progresiva dun sistema de valores propio respectando os principios e valores 

universais da Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos Dereitos da 

Infancia. 

-Saber expresar as propias ideas e escoitar as alleas, ser capaz de poñerse no lugar das 

outras persoas e comprender o seu punto de vista aínda que sexa diferente do propio e tomar 

decisión nos distintos niveis da vida comunitaria valorando conxuntamente os intereses 

individuais e os do grupo. 

-Valorar as diferenzas e o recoñecemento da igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, en particular entre homes e mulleres. -Practicar o diálogo e a negociación para 

chegar a acordos como forma de resolver os conflitos tanto no ámbito persoal coma no social. 

-Amosar un sentimento de cidadanía global compatible coa identidade local. 

-Coñecerse e valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar as propias ideas e 

escoitar as alleas. 

-Exercer unha cidadanía activa e integradora que esixe o coñecemento e a comprensión dos 

valores en que se asentan os estados e as sociedades democráticas, dos seus fundamentos, 

modos de organización e funcionamento. 

-Reflexionar criticamente sobre os conceptos de democracia, liberdade, solidariedade. 
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corresponsabilidade, participación e cidadanía, con particular atención aos dereitos e deberes 

recoñecidos nas declaracións internacionais, na Constitución española, no Estatuto de 

Autonomía de Galicia así como na súa aplicación por parte de diversas institucións. 

-Amosar un comportamento coherente cos valores democráticos, o que implica dispoñer de 

habilidades como a toma de conciencia dos propios pensamentos, valores, sentimentos e 

accións e o control e a autorregulación deles. 

-Dispoñer de habilidades para participar activa e plenamente na vida cívica. 

-Construír, aceptar e practicar normas de convivencia acordes cos valores democráticos, 

exercer os dereitos, liberdades, responsabilidades e deberes cívicos e defender os dereitos dos 

demais e os propios. 

-Comprender a realidade social na que se vive, afrontar a convivencia e os conflitos 

empregando o xuízo ético baseado nos valores e prácticas democráticas. 

 

6.- Conciencia y expresión culturais. (CCEC) 

-Coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais, 

artísticas e deportivas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas 

como parte do patrimonio dos pobos. 

-Apreciar o feito cultural en xeral e o feito artístico en particular. 

-Expresarse e comunicarse a través de fontes, formas e canles de expresión e códigos 

artísticos. 

-Percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte 

e da cultura.  

-Colaborar na elaboración de traballos artísticos colectivos 

-Coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes 

artísticas así como das obras e manifestacións máis destacadas do patrimonio cultural ao 

longo do tempo. 

-Coñecer e identificar as relacións existentes entre as manifestacións artísticas de cada época 

e a sociedade na que se producen –mentalidade e posibilidades técnicas da época- ou coa 

persoa ou colectividade que as crea. 
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-Coñecer a evolución do pensamento, das correntes estéticas, das modas e dos 

gustos, así como da importancia representativa, expresiva e comunicativa que os factores 

estéticos desempeñaron e desempeñan na vida cotiá das persoas e das sociedades. 

-Apreciar a creatividade na expresión de ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos, como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas ou as 

diferentes formas das chamadas artes populares. 

-Valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, a importancia do diálogo 

intercultural e a realización de experiencias artísticas compartidas. 

-Cultivar a propia capacidade estética e creadora a nivel individual e colectivo. 

-Interese por participar na vida cultural, artística e deportiva. 

-Contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico tanto da propia comunidade como 

doutras. 

7.- Competencia para aprender a aprender.(CAA) 

-Dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de 

xeito cada vez máis eficaz e autónomo de acordo cos propios obxectivos e necesidades. 

-Adquisición da conciencia das propias capacidades (intelectuais, emocionais, físicas) do 

proceso e das estratexias necesarias para desenvolvelas, así como do que se pode facer por 

un mesmo e do que se pode facer coa axuda doutras persoas e recursos. -Ser consciente do 

que se sabe e do que cómpre aprender, de como se aprende e de como se xestionan e 

controlan de forma eficaz os procesos de aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

-Coñecer as propias potencialidades e carencias, sacando proveito das primeiras e tendo 

motivación e vontade para superar as segundas desde unha expectativa de éxito, aumentando 

progresivamente a seguridade para afrontar novos retos de aprendizaxe 

-Coñecer as capacidades que entran en xogo na aprendizaxe: a atención, a concentración, a 

memoria, a comprensión e a expresión lingüística ou a motivación de logro, entre outras, e 

obter un rendemento máximo e personalizado delas coas axuda de distintas estratexias e 

técnicas: de estudo, de observación e rexistro sistemático de feitos e de relacións, de traballo 

cooperativo e por proxectos, de resolución de problemas, de planificación e de organización de 

actividades e tempos de forma efectiva ou do coñecemento sobre os diferentes recursos e 

fontes para a recolla, selección e tratamento da información, incluídos os recursos 

tecnolóxicos. 
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-Identificar e manexar a diversidade de respostas posibles ante unha mesma situación ou 

problema, formularse preguntas, utilizar diversas estratexias e metodoloxías que permitan 

afrontar a toma de decisións, racional e criticamente, coa información dispoñible. 

-Saber obter información –individualmente ou en colaboración- e transformala en coñecemento 

propio, relacionando e integrando a nova información cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal e sabendo aplicar os novos coñecementos e 

capacidades en situacións parecidas e contextos diversos. 

-Proporse metas alcanzables a curto, medio e longo prazo e cumprilas, elevando os obxectivos 

de aprendizaxe de forma progresiva e realista. 

-Ser capaz de autoavaliarse e autorregularse, ter responsabilidade de compromiso persoal, 

saber administrar o esforzo, aceptar os erros e aprender de e coas demais persoas. 

-Ter conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos desde un 

sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico como 

a capacidade de cooperar, de autoavaliarse e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e 

técnicas de traballo intelectual, todo o cal se desenvolve 

 

8.- Sentido de iniciativa e  espírito emprendedor. (CSIEE). 

-Adquisición da conciencia e aplicación dun conxunto de valores e actitudes persoais 

interrelacionadas, como a responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento de si mesmo e a 

autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control emocional, a capacidade de elixir, de 

calcular riscos e de afrontar problemas, así como a capacidade de demorar a necesidade de 

satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir riscos. 

-Capacidade de elixir con criterio propio, de imaxinar proxectos, e de levar adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións e plans persoais –no marco de proxectos individuais 

ou colectivos –responsabilizándose deles, tanto no ámbito persoal coma no social e no laboral. 

-Poder transformar as ideas en accións, propoñerse obxectivos e planificar e levar a cabo 

proxectos, reelaborando as formulacións previas ou elaborando novas ideas, buscar solucións 

e levalas á práctica cando é preciso. 

-Analizar posibilidades e limitacións, coñecer as fases do desenvolvemento dun proxecto, 

planificar, tomar decisións, actuar, avaliar o feito e autoavaliarse, extraer conclusións e valorar 

as posibilidades de mellora. 
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-Ter visión estratéxica dos retos e oportunidades que axude a identificar e cumprir obxectivos e 

a manter a motivación para lograr o éxito nas tarefas emprendidas, cunha ambición persoal, 

académica e profesional. 

-Ser capaz de poñer en relación a oferta académica, laboral ou de lecer dispoñible coas 

capacidades, desexos e proxectos persoais. 

-Ter unha actitude positiva cara ao cambio e a innovación que presupón flexibilidade de 

formulacións, comprender os cambios como novas oportunidades e adaptarse crítica e 

construtivamente a eles. 

 

5. OBXECTIVOS DAS CIENCIAS SOCIAIS. 

 

   As ciencias sociais, xeografía e historia, nesta etapa, terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

• Promover o sentimento de pertenza á comunidade galega e ás outras entidades políticas, 

sociais e culturais en que se integra, participando nelas con plena conciencia dos seus dereitos 

e deberes, desde posicións solidarias e respectuosas con outras comunidades, estados e 

culturas. 

 • Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen a realidade social e as interrelacións 

entre os feitos políticos, económicos, sociais e culturais, utilizando este coñecemento para 

comprender o pasado e as sociedades actuais; asumir que estas son o resulta do de longos 

procesos de cambio e dunha pluralidade de causas, e, o papel que xogan nelas os home 

e as mulleres e, así mesmo, analizar os problemas máis relevantes que se deducen dese estudo. 

 • Identificar, localizar e analizar, a diferentes esca las, as características do medio físico e as 

interaccións que os grupos sociais establecen con el na utilización do espazo e dos seus 

recursos, valorando as consecuencias de tipo económico, social, político e ambiental destas. 

 • Comprender que o territorio e a súa ordenación son o resultado da interacción das 

sociedades, ao longo da historia, sobre o medio en que se desenvolven e organizan. 

 • Identificar, localizar e comprender as características básicas da diversidade xeográfica do 

mundo, das grandes áreas xeoeconómicas e os trazos físicos e humanos de Europa, España e 

Galicia. 

 • Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos máis relevantes 

na historia do mundo, de Europa, de España e de Galicia, identificando 

 as súas causas e consecuencia, para adquirir unha perspectiva global da evolución da 

humanidade, e para conseguir ser capaces de elaborar unha interpretación dinámica desta que 

permita comprender a pluralidade de comunidades en que se distribúen os seres humanos e, 

de xeito particular, a propia. 

 • Valorar a diversidade cultural -puntos de vista, for mas de vida, códigos morais- 

manifestando actitudes de respecto e tolerancia por outras culturas e por opinións que non 
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coinciden coas propias, sempre que non sexan atentatorias contra a dignidade humana, sen 

renunciar por iso a un xuízo crítico sobre elas. 

 • Comprender e identificar as novas necesidades sociais que se produciron a partir da 

revolución industrial e amaneira en que inflúen na organización das paisaxes rurais e urbanas 

. • Coñecer os elementos técnicos básicos das manifestacións  artísticas dentro da súa 

realidade sociocultural, para aprender así a valorar o patrimonio natural, histórico, cultural e 

artístico, asumindo a responsabilidade  que supón a súa conservación e apreciándoo como 

recurso para o enriquecemento individual e colectivo. 

 • Comprender a singularidade do patrimonio natural, histórico, cultural e lingüístico galego, 

participan do activamente na súa conservación e mellora. 

• Adquirir e empregar o vocabulario específico que ofrecen as ciencias sociais para que a súa 

incorporación  ao vocabulario habitual aumente a precisión no uso da linguaxe e enriqueza a 

comunicación. 

 • Obter, comprender e relacionar información verbal, escrita, gráfica, icónica, estatística e 

cartográfica procedente de fontes diversas, incluídas as que corresponden  ao contorno físico e 

social, aos medios de comunicación e ás tecnoloxías da información. Aprender a tratala de xeito 

autónomo e crítico de acordo co fin perseguido, e comunicala aos demais de maneira 

organizada e intelixible. 

 • Valorar a construción colectiva do coñecemento científico, recoñecendo  o seu carácter 

provisional e comparalo co coñecemento social. 

 • Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e 

tolerante, fundamentando  adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como unha vía 

necesaria para a solución dos problemas humanos e sociais. 

 • Resolver problemas e levar cabo estudos e investigación  escolares aplicando os 

instrumentos conceptuais, as técnicas e os procedementos básicos da indagación 

característicos das ciencias sociais. 

 • Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas, apreciando os seus valores 

fundamentais e o feito de que os dereitos e liberdades humanas constitúen  un logro 

irrenunciable da humanidade e unha condición necesaria para a paz. Denunciar, en 

consecuencia, actitudes e situacións discriminatorias e inxustas, amosándose solidario cos 

pobos, grupos sociais e persoas privados dos seus dereitos ou dos recursos económicos 

necesarios. 

• Procurar a comprensión da realidade social galega actual como unha realidade dinámica e 

cambiante que se constrúe continuamente en contacto con outras sociedades e culturas. 

Asumir a necesidade de orde nación do territorio desde criterios sustentables, respetando o 

patrimonio natural e construído e recollen do, así mesmo, o panorama futuro que pode 

ofrecerse tras a análise destes presupostos. 

 

 

 

 

6.PRIMEIRO CURSO DA ESO. 

 
 

    6.1 CONTIDOS.  PRIMEIRO CURSO: 
 

             BLOQUE 1.  O MEDIO FÍSICO. 
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• Lectura e interpretación de imaxes e mapas de diferentes escalas e características. 

Percepción da realidade xeográfica mediante a observación directa ou indirecta. Interpretación 

de gráficos e elaboración destes a partir de datos. 

 • Obtención de información de fontes diversas (iconográficas, arqueolóxicas, escritas, 

proporcionadas polas tecnoloxías da información, etc.) e elaboración escrita da información 

obtida. 

 • Localización no tempo e no espazo dos períodos, culturas e civilizacións e acontecementos 

históricos. Representación gráfica de secuencias temporais. 

 • Identificación de causas e consecuencias dos feitos  históricos e dos procesos de evolución e 

cambio relacionándoos cos factores que os orixinaron. 

 • Coñecemento dos elementos básicos que caracterizan  as manifestacións artísticas máis 

relevantes, contextualizándoas na súa época. Valoración da herdanza  cultural e do patrimonio 

artístico, particular mente o propio, como riqueza que hai que preservar e colaborar na súa 

conservación.  

• Realización de debates sobre temas de actualidade que poidan ter referentes na antigüidade 

ou nos contidos xeográficos. 

 • Elaboración de traballos de campo sobre a realidade  xeográfica máis próxima e/ ou o 

patrimonio arqueo lóxico do contorno. 

 

 

 

Bloque 2.  A Terra e os medios naturais. 
 

 • A representación da Terra. Aplicación de técnicas de orientación e localización xeográfica.  

• Localización no mapa e caracterización de continentes, océanos, mares, unidades do relevo e 

ríos no mundo, en Europa, en España e en Galicia. 

 • Caracterización dos principais medios naturais, identificando os compoñentes básicos do 

relevo, os climas, as augas e a vexetación; comprensión das interacions que manteñen. 

Observación e interpretación de imaxes representativas destes. Valoración da diversidade 

como riqueza que hai que conservar. 

 • Os grupos humanos e a utilización do medio: análise das súas interaccións. As paisaxes 

naturais e humanizadas. Principais unidades territorio en Galicia: a dispersión da poboación en 

pequenos asentamentos( aldeas ), as parroquias, as vilas e as áreas urbanas. 

• Riscos. Estudo dalgún problema ambiental como, por exemplo, a acción humana sobre a 

vexetación, o problema da auga ou o cambio climático. Toma de conciencia das posibilidades 

que o medio ofrece e dis - posición favorable para contribuír ao mantemento da biodiversidade 

e a un desenvolvemento sustentable. 

 

Bloque 3.   Sociedades prehistóricas, primeiras civilizacións 

e Idade Antiga. 
 

 • Cazadores e recolectores, os primitivos actuais. Cambios producidos pola revolución 

neolítica. Aspectos significativos da prehistoria no territorio peninsular. 

 • As primeiras civilizacións urbanas. Orixe do poder político e patriarcado.  
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• As primeiras formas de poboamento e distribución da poboación en Galicia. A cultura 

castrexa 

. • O mundo clásico: Grecia e Roma. As sociedades escravistas. A democracia ateniense. As 

formas de organización económica, social, administrativa e política romanas. O proceso de 

romanización e as súas consecuencias na Hispania. A cidade e a forma de vida urbana. Achegas 

da cultura e da arte clásicas. Pervivencias do mundo cultural romano na Gallaecia 

. • Orixe e expansión do cristianismo. Fin do imperio romano e fraccionamento da unidade 

mediterránea. O reino suevo como exemplo de adaptación de comunidades endóxenas e 

esóxenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe competencias 

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e 

establecer as relacións entre os 

movementos da terra e a 

existencia das estacións e do día 

e da noite, e comprender a súa 

importancia na distribución dos 

climas . 

B1.1.1. Interpreta como inflúen 

os movementos astronómicos 

na distribución da radiación 

solar e nas zonas bioclimáticas 

do planeta. 

B1.1.2. Analiza un mapa de 

fusos horarios e diferenza zonas 

do planeta de similares horas 

CAA,CMCCT,CD 

B1.2. Identificar e distinguir os 

sistemas de representación 

cartográfica, en soporte 

analóxico e dixital, e as súas 

escalas 

B1.2.1. Clasifica e distingue 

proxeccións, e compara unha 

proxección de Mercator con 

unha de Peters. 

CAA,CMCCT,CD 

B1.3. Analizar e identificar o 

mapa, e coñecer as imaxes de 

satélite e os seus usos principais 

B1.3.1. Clasifica e distingue tipos 

de imaxes de satélite e mapas 

CAA,CMCCT,CD 

B1.4. Localizar espazos 

xeográficos e lugares nun mapa 

ou imaxe de satélite, utilizando 

B1.4.1. Localiza un punto 

xeográfico nun planisferio e 

distingue os hemisferios da 

CAA,CMCCT,CD 
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datos de coordenadas 

xeográficas. 

Terra e as súas principais 

características. 

B1.4.2. Localiza espazos 

xeográficos e lugares nun mapa, 

utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

B1.5. Localizar no 

mapamundi físico as 

principais unidades do 

relevo mundiais, os 

grandes ríos e as grandes 

zonas climáticas, e 

identificar as súas 

características. 

B1.5.1. Sitúa nun mapa físico as 

principais unidades do relevo 

europeo e mundial. 

CAA,CMCCT.CD 

B1.6. Ter unha visión 

global do medio físico 

europeo e mundial, e das 

súas características 

xerais. 

B1.6.1. Localiza nun mapa físico 

mundial os elementos e as 

referencias físicas principais: 

mares e océanos, continentes, 

illas e arquipélagos máis 

importantes, ríos e cadeas 

montañosas principais. 

XHB1.6.2. Elabora cimogramas e 

mapas que sitúen os climas do 

mundo e reflictan os elementos 

máis importantes 

CAA,CMCCT,CD,CCL 

B1.7. Ser capaz de 

describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

B1.7.1. Explica as 

características xerais do 

relevo europeo. 

CAA,CMCCT,CD,CCL,CAA 

B1.8. Situar no mapa de 

Europa as unidades e os 

elementos principais do 

relevo continental. 

B1.8.1. Localiza no mapa 

as unidades e os 

elementos principais do 

relevo europeo. 

CAA,CMCCT,CD 

 

 

 

  

Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe competencias 

B1.9. Coñecer, comparar 

e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos 

que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

B1.9.1. Clasifica e localiza 

nun mapa os tipos de 

clima de Europa. 

B1.9.2. Distingue e 

localiza nun mapa as 

zonas bioclimáticas do 

noso continente. 

CAA,CMCCT,CD,CCL 

B1.10. Coñecer os 

principais espazos 

naturais do noso 

continente. 

B1.10.1. Localiza nun 

mapa e en imaxes de 

satélite de Europa os 

principais espazos 

naturais. 

CAA,CMCCT,CD 
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B1.11. Coñecer, describir 

e valorar a acción do ser 

humano sobre o ambiente 

e as súas consecuencias. 

B1.11.1. Realiza procuras 

en medios impresos e 

dixitais referidas a 

problemas ambientais 

actuais, e localiza páxinas 

e recursos da web 

directamente relacionados 

con eles. 

CAA,CMCCT,CD,CCL 

B3.1. Recoñecer que o 

pasado non está "morto e 

enterrado", senón que 

determina o presente e os 

posibles futuros e 

espazos, ou inflúe neles. 

B3.1.1. Identifica 

elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos 

que son herdanza do 

pasado. 

CSC,CCEC 

B3.2. Identificar, nomear 

e clasificar fontes 

históricas, e explicar 

diferenzas entre 

interpretacións de fontes 

diversas. 

B3.2.1. Nomea e 

identifica catro clases de 

fontes históricas. 

XHB3.2.2. Comprende 

que a historia non se 

pode escribir sen fontes, 

sexan estas restos 

materiais ou textuais. 

XHB3.2.3. Compara dous 

relatos a distintas escalas 

temporais sobre as 

conquistas de Alexandre. 

CSC,CAA 

B3.3. Explicar as 

características de cada 

tempo histórico e certos 

acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo 

da historia, diferenciando 

períodos que facilitan o 

seu estudo e a súa 

interpretación. 

B3.3.1. Ordena 

temporalmente algúns 

feitos históricos e outros 

feitos salientables, 

utilizando para iso as 

nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade. 

CSC,CMCCT 

B3.4. Entender que os 

acontecementos e os 

procesos ocorren ao longo 

do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e 

sincronía). 

B3.4.1. Entende que 

varias culturas convivían 

á vez en diferentes 

enclaves xeográficos. 

CSC,CMCCT 

B3.5. Utilizar o 

vocabulario histórico e 

artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto 

adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o 

vocabulario histórico e 

artístico imprescindible 

para cada época. 

CSC,CCL 

B3.6. Entender o proceso 

de hominización. 

B3.6.1. Recoñece os 

cambios evolutivos ata 

chegar á especie humana. 

CSC,CMCCT 

B3.7. Datar a Prehistoria 

e a Idade Antiga, e 

distinguir a escala 

temporal de etapas como 

estas. 

B3.7.1. Distingue etapas 

dentro da historia antiga. 

CSC,CMCCT 

B3.8. Identificar e 

localizar no tempo e no 

B3.8.1. Realiza diversos 

tipos de eixes 

CSC,CMCCT,CAA 
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espazo os procesos e os 

acontecementos históricos 

máis salientables da 

Prehistoria e da Idade 

Antiga, para adquirir unha 

perspectiva global da súa 

evolución. 

cronolóxicos e mapas 

históricos. 

B3.8.2. Realiza 

comentario de textos 

escritos e artísticos de 

forma sinxela. 

B3.9. Coñecer as 

características da vida 

humana correspondentes 

aos dous períodos en que 

se divide a Prehistoria: 

Paleolítico e Neolítico. 

B3.9.1. Explica a 

diferenza entre os dous 

períodos en que se divide 

a prehistoria e describe as 

características básicas da 

vida en cada un. 

XHB3.9.2. Analiza a 

transcendencia da 

revolución  

neolítica e o papel da 

muller nela. 

CSC,CCL,CAA 

B3.10. Identificar os 

primeiros ritos relixiosos. 

B3.10.1. Recoñece as 

funcións dos primeiros 

ritos relixiosos como os 

da "deusa nai". 

CSC,CCEC 

B3.11. Coñecer algunhas 

características da vida 

humana neste período, 

así como o 

establecemento e a 

difusión de diferentes 

culturas urbanas, despois 

do neolítico. 

B3.11.1. Describe formas 

de organización 

socioeconómica e política, 

novas ata entón, como os 

imperios de Mesopotamia 

e de Exipto. 

CSC,CAA,CCL 

B3.12. Recoñecer a 

importancia da 

descuberta da escritura. 

B3.12.1. Diferenza entre 

as fontes prehistóricas 

(restos materiais e 

ágrafos) e as fontes 

históricas (textos). 

B3.12.2  Observa e 

diferenza os distintos 

tipos de escritura 

(Mesopotámica /Exipcias) 

CSC,CAA 

B3.13. Explicar as etapas 

en que se divide a historia 

de Exipto. 

B3.13.1. Interpreta un 

mapa cronolóxico-

xeográfico da expansión 

exipcia. 

XHB3.13.2. Describe as 

principais características 

das etapas históricas en 

que se divide Exipto. 

CSC,CMCCT,CAA,CCL 

B3.17. Entender a 

transcendencia do 

concepto de colonización. 

B3.17.1. Localiza nun 

mapa histórico as colonias 

gregas do Mediterráneo. 

CSC,CAA 

B3.18. Distinguir entre o 

sistema político grego e o 

helenístico. 

B3.18.1. Elabora un mapa 

do imperio de Alexandre. 

XHB3.8.2. Contrasta as 

accións políticas da 

Atenas de Pericles co 

imperio de Alexandre 

Magno. 

CSC,CAA 
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B3.19. Entender o alcance 

do clásico na arte e na 

cultura occidentais. 

B3.19.1. Explica as 

características esenciais 

da arte grega e a súa 

evolución no tempo. 

B3.19.2. Dá exemplos 

representativos das áreas 

do saber grego, e discute 

por que se considera que 

a cultura europea parte 

da Grecia clásica. 

CSC,CCEC,CCL 

B3.20. Caracterizar os 

trazos principais da 

sociedade, a economía e 

a cultura romanas, e 

recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade 

na historia da Roma 

antiga. 

B3.20.1. Confecciona un 

mapa coas etapas da 

expansión de Roma. 

B3.20.2. Identifica 

diferenzas e semellanzas 

entre as formas de vida 

republicanas e as do 

imperio na Roma antiga. 

CSC,CAA 

B3.21. Identificar e 

describir os trazos 

característicos de obras 

da arte grega e romana, 

diferenciando entre os 

que son específicos. 

B3.21.1. Compara obras 

arquitectónicas e 

escultóricas de época 

grega e romana. 

Be.21.2. Realiza 

comentario de textos 

artísticos de forma 

orientada e sinxela. 

CSC,CCEC,CAA 

 

 

 

 

 

 

 

8.GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

8.1 Obxectivos mínimos: 

-Coñecer, utilizar e explicar correctamente o vocabulario propio do tema. 

-Ler, interpretar e elaborar mapas de distintas temáticas relacionadas con la materia. 

-Localización no mapa e caracterización de continentes, océanos, mares, unidades do 

relevo e ríos no mundo, en Europa, en España e en Galicia. 

 -Coñecer, explicar e utilizar de xeito correcto o vocabulario específico do tema: 

-Ler, interpretar e explicar imaxes (fotografías, foto satélite, fotos aéreas, gráficos...). 

-Realizar, interpretar e comentar climogramas. 

-Identificar cada un dos climas a través do seu climograma ou de fotografías das súas paisaxes 

máis características. 

-Elaboración e interpretación de eixes cronolóxicos sinxelos. 

-Enumerar os cambios que se produciron ao longo da Prehistoria. 
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-Enumerar as características da cultura castrexa en Galicia. 

-Enumerar restos prehistóricos existentes no entorno indicando a que cultura ou período 

corresponden. 

-Valorar a importancia do patrimonio arqueolóxico e artístico existente no entorno e a 

importancia da súa conservación e posta en valor. 

 -Localizar nun mapa onde se desenvolveron as primeiras culturas urbanas. 

 -Enumerar os trazos esenciais das civilización exipcias, mesopotámicas, gregas, romanas..e 

súas apartacións á civilización occidental. 

-Análise, interpretación e comentario de imaxes (obras artísticas, ferramentas, armas, 

mapas temáticos, ilustracións...) 

-Identificar as principais características dos pobos que habitaban a Península Ibérica antes da 

chegada dos romanos e coñecer a súa distribución no territorio. 

-Recoñecer a importancia da herdanza romana na nosa cultura e patrimonio 

-Coñecer as principais obras públicas e as manifestacións artísticas da época romana que se 

conservan no noso territorio. 

-Coñecer as principais características da cultura castrexa en Galicia (concepto, cronoloxía, 

poboamento, economía, sociedade, arte e cultura).. 

-Enumerar o legado romano en Galicia. 

-Coñecer a historia do reino suevo de Galicia: cronoloxía, evolución territorial, características 

-Coñecer as principais características da cultura castrexa en Galicia (concepto, cronoloxía, 

poboamento, economía, sociedade, arte e cultura).. 

-Enumerar o legado romano en Galicia. 

-Coñecer a historia do reino suevo de Galicia: cronoloxía, evolución territorial, características 

 

9..CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

1. Localizar lugares ou espazos nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas e 

obter información sobre o espazo representado a partir da lenda e da simboloxía.Elaborar 

mapas sinxelos iniciándose no emprego de recursos informáticos. 

2. Localizar nun mapa os elementos básicos que configuran o medio físico mundial, de 

España e de Galicia, caracterizándoos trazos que predominan nun espazo concreto. 

3.  Comparar os trazos físicos máis destacados (relevo, clima, augas e elementos 

bioxeográficos) que configuran os grandes medios naturais do planeta, con especial 

referencia a Galicia, localizándoos no espazo representado e analizando exemplos das 

paisaxes que resultan da actividade humana. 

4.  Interpretar a paisaxe do seu contorno, identificando os seus trazos característicos e 

relacionando elementos físicos, recursos e formas de asentamento rurais ou urbanos. 
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5.  Identificar e explicar exemplos de riscos e de impactos que a acción humana ten sobre o 

medio, analizando as súas causas e efectos, e proporcionado medidas e condutas para 

prevelos e limitalos, facendo unha especial referencia ao ámbito galego. 

6.  Utilizar as convencións e unidades cronolóxicas e as nocións de evolución e cambio, 

aplicándoas a feitos e procesos referidos á prehistoria e historia antiga do mundo, da 

Península Ibérica e de Galicia. 

7.  Identificar e expoñer os cambios que supuxo a revolución neolítica na evolución da 

humanidade e valorar a súa importancia e as súas consecuencias ao comparalos cos 

elementos que conformaron as sociedades cazadoras e recolectoras. 

8.  Diferenciar os trazos que caracterizan algunha das primeiras civilizacións urbanas e a 

civilización grega, identificando os elementos orixinais desta última e valorando aspectos 

relevantes da súa contribución á civilización occidental. 

9.  Comprender os trazos característicos da cultura castrexa, a área xeográfica en que se 

desenvolven e a súa particular forma de ocupación do territorio. 

10.  Caracterizar os trazos da organización política, económica e social da civilización romana 

na súa época de expansión, valorando a transcendencia da romanización na Hispania e na 

Gallaecia e a pervivencia do seu legado. 

11.  Realizar unha lectura comprensiva de fontes de información e comunicar a información 

obtida deforma correcta por escrito. 

 

10. CONTIDOS MÍNIMOS. 

 A Terra, un planeta do Sistema Solar.  

 As coordenadas xeográficas 

 A representación da Terra: mapas , planos e escalas. 

 Orixe e formación do relevo térreste 

 Continentes, océanos e augas continentais. 

 O relevo da península Ibérica e de Galicia. 

 A atmosfera e os fenómenos atmosféricos, elementos, factores . 

 Os climas e a súa distribución xeográfica. 

 Os medios naturais na península Ibérica e en Galicia 

 .Os estados do mundo. 

 Europa:poboación e división administrativa.Organización política de España 

 As sociedades prehistóricas. Os primeiros agricultores. 

 A cultura castrexa. 

 Primeiras civilización fluviais de relevancia. Exipto e Mesopotamia Arte e cultura da 

civilización exipcia. 

 A Hélade: as polis. Cultura do mundo grego. 
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 Roma : o seu imperio. A arte. Crise e fin da civilización. 

 A distribución no territorio dos pobos prerromanos da Península Ibérica e nas terras de 

Galicia  

 Os elementos característicos do proceso de romanización na Península Ibérica e no 

territorio galego e principais testemuños arqueolóxicos da época romana no territorio 

español e en Galicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 11. TEMPORALIZACIÓN. 

 

 Por experiencia sabemos que algúns anos, dependendo dos grupos, das actividades 

extraescolares e complementarias e dos festivos, non podemos dar toda a materia. Se iso non 

fose posible será recollido nas Actas das reunións de Departamento e na memoria final e 

especificarase con máis obxetividade. 

   Temos que ter en conta un tempo para Avaliación Inicial e tamén posibles imprevistos como 

por exemplo posibles caídas da rede, isto face difícil programar os tempos con exactitude. 

Fixemos un reparto dos temas por avaliación tendo sobre todo en conta un principio: intentar 

dar temas de Xeografía e temas de Historia todas as avaliacións.Hai avaliación que teñen máis 

temas de Historia outras que teñen máis temas de Xeografía por non romper a relación dalgúns 

temas que tratan un mesmo aspecto o aspectos interrelacionados.  

 

*1ª AVALIACIÓN:). 

 Xeografía:  Temas 1 ao 4. A terra e a súa representación. O relevo Terrestre. As augas. O Clima. 

. 

*2ª AVALIACIÓN:). 

 Tema 5 ao 8.  As paisaxes da terra. Xeografía física dos continentes. A Prehistoria. As civilizacións 

fluviais: Mesopotamia e Exipto. 

 

*3ª AVALIACIÓN: 

Tema 9 ao 11 .Historia Antiga: a Civilización grega. A civilización romana. O territorio de España e de 

Galicia na Antigüidade. 

 



PROGRAMACION POETA  AÑON 2015/16 

24  

 

12. METODOLOXÍA, MATERIAIS CURRICULARES E RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 A área de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia da ESO ten como obxectivo prioritario 

dotar ós alumnos e alumnas dos coñecementos, destrezas e actitudes necesarios para que 

sexan capaces de analizar e interpretar os feitos sociais, históricos e xeográficos e, en 

consecuencia, poidan desenvolverse como cidadáns nunha sociedade cambiante e complexa.  

 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou a alumna adquire 

un maior grao de protagonismo.  

 

 

   O Departamento de Xeografía e Historia pretende facer que os seus alumnos adquiran 

aprendizaxes significativos e sepan utilizar a memoria comprensiva do que aprenden, 

reflexionando sempre de forma crítica sobre os contidos. 

   O aprendizaxe debe ser coherente e lóxico,baseándose nos coñecementos previos dos 

alumnos. De isto teñe que partir o enfoque da unidade, coñecer o que os alumnos saben e 

facer unha previsión das dificultades 

 

-Ampliación da noción de contidos: non se trata só de memorizar feitos ou situacións, senón de 

incluír como obxecto de aprendizaxe procedementos e destrezas sen as que sería imposible 

captar e comprender no seu significado real o feito social. Así mesmo, calquera aprendizaxe ou 

coñecemento que non forme en actitudes e valores non respondería plenamente a un dos 

obxectivos claves da educación: contribuír ó desenvolvemento da personalidade de alumnas e 

alumnos e a súa integración na sociedade 

 

-Lograr aprendizaxes funcionais, mediante a análise de modelos e situacións que sirvan de 

parámetros e poidan ser utilizados polos alumnos e alumnas para resolver problemas e 

enfrontarse a novas ocasións de aprendizaxe. 

O fundamento metodolóxico do programación intenta promover, en consecuencia, unha 

aprendizaxe reflexiva e significativa, propoñendo problemas e interrogantes, modificando 

concepcións erróneas e aportando instrumentos de análise que favorezan a construción e 

adquisición de nocións correctas. 
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As estratexias de ensino e aprendizaxe que propoñemos son, fundamentalmente, de tres tipos: 

-Estratexias expositivas, fundamentais como soporte da aprendizaxe de feitos e conceptos. 

Calquera investigación necesita uns puntos de referencia e unhas estruturas para ser viable e 

efectiva. 

-Estratexias de indagación e investigación, que enfrontan a alumnos e alumnas con situacións 

problemáticas nas que deben poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, 

procedementos e actitudes. Estas estratexias, ben planeadas, converten aos alumnos e 

alumnas en protagonistas da súa aprendizaxe e amplían a súa autonomía. 

-Estratexias de análise causal dos feitos sociais, históricos e xeográficos: relacións causa-

      ;                 … 

  Así pois, a metodoloxía que empregaremos tratará de fuxir da mera aprendizaxe memorística, 

pero sen rexeitar o valor da memoria para fixar conceptos e ideas básicas ou fundamentais que 

o alumno e a alumna precisarán ao longo da súa vida. Proporcionaranse contidos ao 

alumnado, pero organizados e xerarquizados partindo dos máis sinxelos para iren 

progresivamente ampliándoos e facéndoos máis complexos. Como reforzo programaranse 

numerosas actividades prácticas: elaboración e interpretación de mapas conceptuais, 

xeográficos e históricos; realización de esquemas e resumes; comentario de diapositivas; 

comentario de textos históricos sinxelos; análise e interpretación de series estatísticas; indicar 

que é verdadeiro ou falso razoando a resposta, análise e comentario de prensa, busca e 

       ó              ó             … 

     O método aquí descrito é unha ensinanza receptiva ou aprendizaxe significativa, é dicir, un 

método activo no que os alumnos e alumnas reciben uns contidos ordenados que teñen que 

asimilar, pero non de xeito meramente memorístico e sen comprender o aprendido, senón unha 

aprendizaxe activa na que o alumno e a alumna participan ao traveso das actividades 

plantexadas. Intentarase así mesmo a utilización de xogos de simulación e/ou traballos de 

campo na medida do posible. 

    

 12.1 O caderno de clase. 

Un complemento útil é o caderno de traballo do alumno ou alumna, de grande importancia 

coma instrumento para a avaliación. Nel iranse recollendo ó longo do curso todas aquelas 

ideas previas, actividades, esquemas, resumos, memorias, etc., que conformarán o traballo na 

aula e nos poderá indicar en todo momento o nivel que vai acadando o alumno ou a alumna. 
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Tratarase de insistir no seu coidado e boa presentación, porque desta maneira o alumno ou 

alumna irá aplicando un método de traballo útil para calquera outra materia. O caderno 

permitirá recoller follas soltas para a súa corrección e que se poidan engadir con orde cantos 

documentos, fotocopias, ilustracións, recortes, etc. sexan precisos. 

A corrección do caderno ten dous obxectivos: extraer datos para a corrección e asegurármonos 

de que non hai erros de contido nel, posto que mesmo será un instrumento de estudio do 

alumno ou alumna. 

Por estas razóns, revísase periodicamente. Con esta metodoloxía preténdese que o alumno ou 

a alumna vaia elaborando o seu propio método de traballo e aprendizaxe e se decate dos seus 

erros e acertos. 

Empregaranse como libros de texto os seguintes: 

1º. Xeografía e Historia. Serie Descubre. Proxecto Saber Facer. Edit. Santillana. Obradoiro. 

Os cursos do Primeiro e Segundo de ESO contarán así mesmo con materiais auxiliares en 

función da necesidade de afianzar ou reforzar coñecementos como os Cadernos de 

Competencias Básicas ou o Caderno para a Diversidade da editorial Obradoiro-Santillana e 

Vicens Vives así como os cadernos de láminas Fisterra 1 e Fisterra 2 e outros deseñados e 

elaborados polo profesorado. 

 

Nos cursos de Terceiro e Cuarto utilizaranse os materiais de reforzo e ampliación 

proporcionados polas editoriais dos libros de texto, Obradoiro Santillana en 3º e 4º 

así como as actividades deseñadas e elaboradas polo profesorado e outros seleccionados 

                                                          (V      V    …). 

 A profesora de primeiro utilizará tamén material elaborado por ela sobre movementos 

artísticos,autores e estilos. Tamén material sobre literatura e xeografía e textos literarios para 

identificar climas e cuestionarios para o taller de historia. 

Poderase utilizar o blog da profesora para observar la marcha do curso e materiais que 

colgarase xunto coa páxina web do centro 

   E tamén utilizarase material elaborado polos alumnos, como por exemplo volcáns, maquetas 

de relevo terrestre, planetas. Eles traballaran, individual ou en pequenos grupos e logo 

explicaran a la clase darán unha lección co o seu propio material. 

Os recursos didácticos a utilizar nas clases son os habituais:  

-Libro de texto. 
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-Atlas xeográfico (de diversas editoriais). 

-Atlas histórico (de diversas editoriais). 

-Esfera. 

-Planisferio físico e político. 

-Mapas murais físicos e políticos dos diversos continentes, de España e de Galicia. 

-Mapa Topográfico Nacional (escalas 1:25.000 e 1:50.000). 

-Fotografía aérea. 

-Mapas temáticos 

-Anuarios. 

-Diapositivas (Coleccións de Ed. La Muralla, elaboración propias). 

-Buxola. 

-Vídeos e DVD. 

-Enciclopedias. 

-Internet. Documentais de youtube, con asesoría científica de xeografía e historia 

-Filmoteca. Os alumnos verán unha serie de films cuya temática sea la que estemos estudando 

nese momento.Procurarase tamén potenciar entre o alumnado o gusto pola lectura e polo 

sétimo arte recomendándolle libros de lectura e películas relacionadas coa materia e a súa 

idade. Cada avaliación entregáselle unha listaxe de novela histórica e películas  que apoien os 

temas que estamos a analizar na clase. 

 

 

13.INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS E 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

Realizarase unha avaliación inicial do alumnado co obxecto de poder adaptar a programación 

ás características do mesmo 
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Algúns dos procedementos e instrumentos que se poden empregar para avaliar o proceso de 

aprendizaxe: 

 Observación sistemática 

 Observación directa do traballo na aula.. 

 Observación directa sobre a participación e interese e a súa actitude favorable 

 Analizar as producións dos alumno 

 Caderno de clase. 

 Resumos. 

 Actividades en clase (problemas, exercicios, respostas a preguntas eta.). 

 Traballos monográficos. 

 Traballos de investigación. 

 Avaliar as exposicións orais dos alumno. 

 Presentacións en Powe-       P      S           …  

 Debates 

 Postas en común.. 

 Realizar probas específicas 

 Obxectivas. 

Exposición dun tema, en grupo ou individualmen 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

As cualificacións serán o resultado dos seguintes aspectos:: 

1. .- As probas: 70 % da nota da avaliación 

En cada avaliación o alumnado realizará un mínimo de dúas probas orais ou escritas, 

globalizadoras dos contidos que nese momento deberán de estar asimilados polo alumnado, 

correspondente a materia traballada. 

A valoración respecto as probas farase atendendo os seguintes criterios : 

 Se está ben estruturada desde o punto de vista dos conceptos estudados. 

 Se os alumnos empregan correctamente os conceptos traballados. 

 Se a expresión escrita demostra que o alumno sabe o que quere dicir. 

 Se o vocabulario e a ortografía están empregados correctamente. 

 Se a presentación é correcta. 
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A nota correspondente ós exames calcularase facendo a media entre os exames realizados en 

cada avaliación. Non se realizará media se algún dos exames ten unha cualificación inferior a 

4, figurando nesa avaliación un suspenso independentemente da nota do outro exame. 

A nota mínima de media nas probas en cada avaliación, para poder acadar o aprobado ( un 5 

sobre 10) será un 5. 

2.- Traballo diario: na aula e na casa . 20% da nota 

O caderno da clase contendo os apuntes e as actividades diarias . Terase en 

conta : 

 Se o alumno realiza diariamente as tarefas asinadas. 

 Se reflexa una comprensión da materia estudada.  

 Se está debidamente presentado en tempo e forma. 

Os traballos: Inclúen a presentación de sínteses parciais, traballos, comentarios, resúmenes 

etc.. tanto de maneira individual como en grupos. Na valoración dos traballos seguiranse os 

mesmos criterios que nas probas. Os alumnos  deben  realizar unha lectura obrigatoria por 

avaliación. A profesora entregará unha listaxe de lecturas e eles deben elixir de acordo cos os 

seus intereses. Teñen que facer un cuestionario e unha exposición oral na clase ( O listado  se 

expón posteriormente na programación). 

TALLER   DE  LECTURA. 

 

 

LECTURAS  RECOMENDADAS  PARA  1º ESO. 

 

- O  Ferreiro da lúa chea. Mª Isabel Molina. 

- O contador de estrelas. Jaureguizar. 
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- Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith Ferr. 

- El señor del cero. Mª Isabel Molina. 

- Endrina y el secreto del peregrino. Concha López Narváez. 

- La caligrafía secreta. César Mallorquí. 

- Finís Mundi. Laura Gallego. 

- Cuidado con el cóndor. David M Blair. 

- A sombra descalza. An Alfaya. 

- El niño del pijama de rayas.  

- El diario de Ana Frank. 

- Julie y los lobos. Jean C. George. 

- Doble Asesinato en la Abadía. Jacqueline Mirande. 

- El secreto de la judía. Blanca Álvarez. 

- El enigma del scriptorium. Pedro Ruiz García. 

- Guárdate de los idus. Lola Gándara. 

- El  secreto del hombre muerto. Joan Manuel Gisbert. 

- El arquitecto y el emperador de Arabia. Joan Manuel Gisbert. 

- El valle de los masai. Alain Surget. 

- Un hoyo profundo al pie de un olivo. Mª Carmen de la Bandera. 

- El misterio del eunuco. José Luis Velasco. 

- La Catedral. César Mallorquí. 

- Como saliva en la arena. Klaus Kordon. 

- Anne aquí, Selima allí. Marie Feraud. 

- La cometa de Noah. Rafael Salmerón.  

- La guillotina.  Simone Van Der Vlugt 

- Iacobus. Matilde Asensí. 

- Bajo la fría luz de octubre. Eloy M. Cebrián. 

- La tabla de Flandes. Pérez Reverte. 

- La aguja envenenada. Lola Gándara. 

- El clan de atapuerca. Álvaro Bermejo. 

- Tuareg.  Alberto Vázquez- Figueroa. 

- El oro del gladiador . Andrea Schacht 

- Tutankamon, el niño faraón.Ana I Bernal 
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- Sinuhe, el egipcio. Mika Waltari. 

 

  3 .- A actitude do alumno na clase: 10% da nota 

Neste apartado terase en conta a participación no seu proceso de aprendizaxe, e o 

comportamento na aula . Por tanto avaliarase: 

 A actitude participativa, responsable e de cooperación. 

 O interese e predisposición de cara a realización do traballo.. 

 O respecto aos compañeiros, profesor e a toda a comunidade educativa. 

 O respecto o material tanto individual como común. 

 Portar diariamente o material necesario.E sobre todo, cando a profesora pide que ao 

dia seguinte o material e indispensable para facer actividades, tarefas etc 

 

 

 A puntualidade tanto na entrada de clase como como nos términos fixados na 

elaboración das tarefas. 

Para superar o curso será indispensable ter aprobado as tres avaliacións cunha nota mínima 

numérica de 5.  

As avaliacións con cualificación negativa terán unha proba de recuperación unha vez rematado 

o trimestre.  

Aqueles alumnos/as que non tiveran superadas as avaliacións durante o curso, realizarán una 

proba final obxectiva no més de Xuño, de non superala examinaranse na convocatoria 

extraordinaria de Setembro. Se ó final de curso algún alumno aínda tivese, logo de facer as 

recuperacións, unha avaliación suspensa terá otra oportunidade de recuperala. 

Segundo o recollido no Regulamento de Réxime Interno do IES, a falta reiterada a clase pode 

provocar a imposibilidade de avaliar ao alumnado. A tal fin, establécese que o alumnado 

poderá perder o dereito a avaliación continua nunha materia cando o número de faltas non 

xustificadas por curso exceda do sinalado pola lei 

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua deberá realizar os traballos 

encomendados polo profesorado e presentarse a unha proba final no mes de xuño. 
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 13.1 Rúbrica para a observación na aula 

 

 

Indicadores 

 

Mellorable Moi ben Excelente Puntuación 

Va l o r e s  

 

0 puntos 1 puntos 2 puntos  

Asistencia e 
puntualidade 

Nunca ou case nunca Algunha vez Sempre 

Realiza tarefas na 
casa/aula 

   

Atención nas 
explicacións. 

   

Caderno completo e 
boa presentación. 

   

Entrega traballos no 
prazo fixado. 

   

Ten bo comportamento    

Utiliza fontes de 
información. 

   

 

 

 13.2 Rúbrica para traballo en grupo 

 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN     CUALIFICACIONS 

 Indicadores                             Si No  

Ten unha actitude positiva e 
colaboradora cara o traballo 

   

Estivo receptivo/a as críticas e 
suxerencias do grupo 

   

Sempre entrega a tempo o que lle 
corresponde e o equipo non ten que 
traballar nas súas responsabilidades 

   

Faise responsable do seu 

traballo e o entrega coa 

máxima calidade. 

   

Respeta os demais membros 

do grupo. 

   

Apoia os seus compañeiros 

axudando e aconsellando se é 

necesario. 
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14. PLAN DE RECUPERACIÓN ESTIVAL. PROBA 

EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO, 

 

Ao alumnado que deba ir á proba extraordinaria de setembro entregaránselles un plan de 

traballo para facer no verán segundo a materia explicada durante o curso e unhas indicación 

para facer uns traballos sobre os libros de lectura, debendo entregar todo elo o día do exame. 

Para a cualificación a nota do exame será o 80 % e a das fichas e os traballos será o 20 %. O 

cero ou non presentación a unha delas suporá o suspenso automático na materia. 

O alumnado será informado a comezos de curso deste plan de recuperación para setembro e 

se lle recordará por escrito en xuño aos que teñan a materia suspensa para setembro. 

  

 15. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 

aprendizaxe, polo que orientarase a intervención en función desta variedade. Daquela, 

empregaranse recursos básicos para desenvolver distintas estratexias de ensino para facilitar 

as aprendizaxes do alumnado en función das súas necesidades concretas. Isto esixe un 

tratamento en diferentes niveis de profundidade dos contidos, tendo en conta que o texto 

expositivo e as actividades de síntese desenvolverán os contidos básicos da unidade. 

     Ademais elaboraranse actividades que terán distintos niveis de dificultade e incluiranse 

actividades de reforzo e de ampliación para cada un dos temas que conforman o libro de cada 

alumn@. 

   Os alumnos@ con ista problemática, ademais de un aprendizaxe individualizado, contará co 

material propio elaborado pola profesora e os profesores de apoio (pt, orientadora). Como os 

seus compañeiros na clase teñen un libro de lectura e realízanse exercicios e actividades. Para 

que eles podan facer o mesmo, contan co un libro de lectura acorde a seu problemática, neste 

caso o libro e  LERDUS MÁXIMUS EN EXIPTO. E contarán co unha batería de actividades en 

torno a él. 
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16. OS CONTIDOS TRANSVERSAIS E O SEU TRATAMENTO NA 

ÁREA DAS CIENCIAS SOCIAIS . 

O currículo, que debe dar resposta ó que e como ensinar, contén un conxunto de ensinos que, 

integrados no propio programa das áreas, o atravesa ou o impregnan. Reciben a denominación 

xenérica de ensinos transversais e abranguen os seguintes campos: educación para a saúde 

e calidade de vida, educación ambiental, educación para a paz, educación para o 

consumidor, educación para a igualdade dos sexos, educación para o ocio e a 

educación vial; a estes incorporamos tamén a cultura galega 

 

Dun modo implícito, fixarémonos no tratamento dos temas transversais coma a igualdade do 

home e da muller, o respecto ó medio ambiente, a repulsa da xenofobia e o racismo, e a 

necesidade da tolerancia nas relacións interpersoais. De forma explícita, algunhas actividades 

e propostas de traballo terán como finalidade o estudio destes temas e a análise das súas 

causas e consecuencias. O desenvolvemento do 

programa, en todos os seus aspectos, sería ideal que conducise á valoración do mundo actual 

como o tempo no que se instalan estes grandes problemas que nos afectan hoxe e que son o 

resultado de todo o proceso histórico. 

Preténdese que a visión da historia que se ofrece ó alumno ou alumna sexa tal, que o pasado, 

o presente e o futuro, poidan ser aprendidos como un desenvolvemento único, froito da acción 

libre ou non dos homes e mulleres. A cubrir esta finalidade diríxense algunhas actividades; 

sobre todo as que se refiren ós antecedentes históricos, coas que se pretende que os alumnos 

e alumnas examinen os momentos históricos que, xeralmente admitidos, son antecedentes dos 

feitos que se estudan, e sen o coñecemento dos que a comprensión do proceso sería 

incompleta e, por outro lado, preténdese actualizar os coñecementos dos alumnos e alumnas 

sobre estes feitos. Quérese comezar cunha metódica actualización dos coñecementos 

necesarios para a comprensión da histo sen o coñecemento dos que a comprensión do 

proceso sería incompleta e, por outro lado, preténdese actualizar os coñecementos dos 

alumnos e alumnas sobre estes feitos. Quérese comezar cunha metódica actualización dos 

coñecementos necesarios para a comprensión da historia contemporánea propostos de xeito 

que o seu parecido co resto das unidades dáse no fondo e non na forma, e centrado nos 

aspectos fundamentais do proceso histórico, con actividades orientadas a fixar as ideas dos 

alumnos e alumnas. 

Tendo en conta a proxección mundial ou global dos temas e os problemas que afectan a unha 

parte maioritaria da sociedade, suxerimos un acercamento a aspectos tan actuais como as 

ONGD (Organizacións non Gobernamentais para o desenvolvemento), os intentos de organizar 

o chamado Comercio Xusto, a débeda externa e a cooperación para o desenvolvemento. 
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Tamén interesa incidir, como xa se sinalou, na equidade entre mulleres e homes cara a evitar 

discriminacións inxustas e violencias por desgraza tan comúns, cara a concienciar da 

necesidade de cambiar certas actitudes e dar pasos adiante positivos que melloren a 

convivencia entre os seres humanos. 

Non podemos esquecer tampouco un tema transversal tan importante como a Educación para 

a Paz, xurdan no currículo utilizarémolas para analizar –a través de textos históricos e/ou 

materiais audiovisuais- como os conflitos bélicos non resolven os problemas que os provocan 

senón que incluso axudan a que pervivan no tempo e provoquen novas guerras no futuro. 

Estes contidos non conforman unha materia concreta senón que deben ser atinxidos no posible 

por todas as materias do currículo, e han impregnar o conxunto da nosa materia tanto no 

tocante ós contidos e explicacións coma no relativo ás técnicas de traballo e actividades. Os 

principais contidos transversais que se tiveron en conta na elaboración desta programación son 

os seguintes: 

 

  1. EDUCACIÓN CIVICA E CONSTITUCIONAL 

- Recoñecemento dos dereitos e liberdades como un logro irrenunciable 

-Rexeitamento ás desigualdades sociais e económicas dos pobos. Fomento de actitudes e 

valores solidarios 

-Recoñecemento do diálogo como medio para resolver as discrepancias así como os 

diversos tipos de conflitos. 

-Desenvolvemento de hábitos de conduta cívicos para participar de maneira activa na 

convivencia dentro dun proxecto social solidario e igualitario. 

      -Defensa da paz entendida como o oposto á violencia, en tódalas súas formas 

   2.   COMPRENSIÓN LECTORA: 

     - a lectura  como un método básico de coñocemiento. 

     - elaboración de redaccións sobre algún dos aspectos tratados no tema.  

      - A lectura dos textos será individual, pero tamén en grupo. Ao remate da mesma proporase   

a realización de debates coa finalidade de avaliar a comprensión do texto. 

 

  3. EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: 

-elaboración de composicións sobre os temas tratados. 

-          ó                                          … 

- presentación  de material elaborado por eles y 

- exposición do seu propio material a la clase. 

.  

  

 

 



PROGRAMACION POETA  AÑON 2015/16 

36  

 

  4.COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

       - Utilización das tic do centro no sentido amplo da expresión. Os alumnos de primeiro 

utilizan o internet como ferramenta de traballo habitual. Ademais  o necesitan para búsqueda 

de datos, presentacións e exposicións. 

       - Complementase co visionado de películas, documentais e todo material de apoio dos 

temas tratados. 

  5. TRATAMENTO DAS TIC: 

 

         - desde o punto de vista metodolóxico supoñen unha ferramenta moi importante, non só 

para a procura de información ou para a adquisición de materiais audiovisuais existente na 

Rede, senón tamén para a elaboración de traballos, presentación, gráficas mediante o uso das 

novas tecnoloxías. Así permitirase ao alumnado o coñecemento de programas informáticos 

útiles para traballar cos materiais de xeografía e historia. 

 

     6.EMPRENDEMENTO: 

   -   O alumno debe entender la utilidade non só do vocabulario do emprendedor, sino tamén 

da utilidade deste coñecemento para a súa vida futura. Relaciona a xeografía coa a súa propia 

vida e pode llegar a elaborar as súas propias formas de emprendemento.  

   - Unha tarefa / proxecto deste curso é a formación dunha empresa en Outes. (eles elaboran 

un estudio de mercado e realizan a empresa ) pode ser individual ou grupo. 

 

Nesta programación incidirase particularmente na cooperación cunha serie de materias, 

que se consideran especialmente adecuadas para o traballo conxunto, pero sen desbotar 

a posibilidade de establecer vínculos con outras: 

 Lingua e Literatura. A lingua ten unha importante dimensión histórica, xa que expresa 

as representacións mentais dunha sociedade e, ademais, constitúe un dos 

instrumentos esenciais do traballo histórico. A literatura forma parte do patrimonio 

cultural e histórico dunha sociedade, sendo o reflexo e a memoria dunha época e, por 

tanto, unha inestimable fonte de información histórica. 

 

 Ciencias da Terra e o Medio. Ó estudar os sistemas terrestres e as súas interaccións 

cos humanos, permite comprender dun modo global e sistemático a realidade que nos 

rodea, facilitando o coñecemento da Historia, xa que a evolución humana vese sempre 

condicionada polo medio natural no que ten lugar. 

 

 Matemáticas. Na análise das diferentes realidades do pasado teñen grande 

importancia as ferramentas gráficas que proporcionan as matemáticas. Non podemos 

esquecer, tampouco, a utilidade do seu método de razoamento, aplicando á análise e á 

valoración da información, nin a do seu método de traballo e rigor científico. 
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 Educación Plástica.  O Departamento   traballa o aspecto artístico xunto con Debuxo 

e ademais realizan traballos por tarefas unificando os coñecementos de historia e arte. 

É unha colaboración frutífera para as dous materias e moi ú til para os alumnos. 

 Cultura Clásica. É moi útil que este imparta esta optativa pois podemos traballar 

conxuntamente analizando, comparando, clasificando e describindo   a Antiga Grecia e 

Roma. 

 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

As actividades planificadas para este curso, sempre que sexa posible a súa realización neste 

nivel educativo na materia de Xeografía e Historia son as seguintes: 

 

    -Participación en actividades da semana cultural  relacionadas co arte e a historia. 

    -Colaboración coa Biblioteca nas exposicións permanentes e temporais que fanse realizar 

coa temática de  ARTE. 

    - “P      ”                     B      

    - Colaboración coas saídas dos grupos de terceiros, planificadas pola profesora  
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18.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PDA 

 

Ao igual que nas restantes materias que son responsabilidade deste departamento o 

seguimento, avaliación e, se é o caso, modificación desta programación, farase nas reunións 

conxuntas de tódolos membros do departamento. Estas reunións teñen unha periodicidade 

mensual, polo que fundamentalmente nas que se celebren a comezos de trimestre, ademais 

de valorar os resultados académicos do alumnado, observarase o cumprimento dos contidos e 

demais aspectos programados, para se fose necesario proceder as modificacións requiridas. 

Xa que logo, a revisión da programación didáctica é un proceso de seguimento continuo, co fin 

de permitir calquera modificación sen ter que esperar ao final de curso. Está claro que calquera 

modificación será logo comunicada ao alumnado para que teñan coñecemento dela. 

Con todo, ao remate do curso o departamento fará unha avaliación final da programación que 

pasará a estar recollida na memoria final.  

 

17.1. RÚBRICA DE AUTOREVISIÓN 

 

1.Adecuación das unidades ao currículo 1 2 3 4 

2.Adecuación da temporalización dos temas.     

3.Mantívose a temporalización prevista.     

4.Adecuación dos estándares para os temas.     

5.Fixación dunha estratexia metodolóxica común ao 

departamento. 

    

6.Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

7.Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

8. Adecuación do libro de texto.     

9.Adecuación das probas de avaliación.     

10.Adecuación das pautas xerais para a avaliación continua.     

11.Adecuación dos criterios para a recuperación dun exames.     

12.Adecuación dos exames     

13.Adecuación dos programas de apoio, recuperación..     

14.Actividades complementarias.     

15.Adecuación da información aos alumnos e pais dos 

criterios de avaliación,….. 
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19.-SEGUNDO CURSO ESO 

CIENCIAS SOCIAIS:XEOGRAFÍA E HISTORIA. 

19.1.OBXECTIVOS. 

 Adquirir e utilizar o vocabulario específico da área con precisión e rigor. 

 Estudar, comparar e contrastar a información obtida a través de diferentes fontes de 

información directa e indirecta. 

 Manexar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de traballo xeográfico e 

histórico como as gráficas, os mapas, as series estatísticas etc. 

 Elaborar bosquexos, gráficos sinxelos, organigramas e mapas conceptuais para 

representar os fenómenos históricos e xeográficos traballados. 

 Realizar pequenas investigacións de carácter descritivo, organizando os datos e as 

ideas; e resolver diversos problemas mediante a aplicación de técnicas e 

procedementos sinxelos de procura e tratamento da información. 

 Clasificar os distintos tipos de cidades existentes segundo os sistemas de produción e 

as actividades económicas que se practican nelas.  

 Identificar a distribución da poboación no planeta, España e Galicia especificando os 

factores que condicionan a distribución. Diferenciar entre poboamento rural e urbano. 

 Coñecer as distintas fases da evolución da poboación mundial. Comparar diferentes 

réximes demográficos. Explicar as consecuencias do avellentamento da poboación e 

outros problemas demográficos. 

 Analizar as características da poboación de Galicia e de España: índices de natalidade 

e fecundidade, taxa de mortalidade, crecemento vexetativo, esperanza de vida, 

pirámides de idade, distribución no territorio etc.  

 Comprender as causas e as consecuencias que xeran os movementos migratorios. 

Clasificar os distintos tipos de migracións. Identificar os fluxos migratorios na 

actualidade e analizar a evolución dos movementos migratorios en España e Galicia.  



PROGRAMACION POETA  AÑON 2015/16 

40  

 

 Definir a poboación activa e establecer a súa distribución por sectores económicos. 

Valorar a incorporación da muller ao mundo laboral.  

 Comprender os diversos indicadores do desenvolvemento económico e social; e 

establecer as principais diferenzas entre as grandes áreas desenvolvidas da Terra e os 

países do Terceiro Mundo. 

 Recoñecer a importancia da evolución dos medios de transporte e as novas 

tecnoloxías da información e a comunicación na mundialización da economía 

 Ordenar os acontecementos históricos en eixes cronolóxicos e localizalos no espazo co 

fin de adquirir unha perspectiva global da evolución histórica da Humanidade que teña 

en conta os procesos de cambio e de permanencia. 

 Coñecer as orixes do Islam e identificar os seus preceptos básicos. 

 Saber como se produciu a conquista árabe da Península Ibérica, indicando as batallas, 

as datas e os personaxes máis representativos deste período histórico.  

 Coñecer a evolución política, económica social e cultural de Al-Andalus. 

 Analizar as causas e a evolución da Reconquista, así como o proceso de 

repoboamento dos territorios ocupados. 

 Coñecer a arte e a cultura das distintas comunidades que conviviron na Península: 

xudeus, mozárabes, mudéxares etc. Recoñecer os edificios e monumentos máis 

emblemáticos de Al-Andalus. 

 Coñecer as innovacións técnicas que os árabes introduciron na Península. Enumerar 

as grandes achegas da cultura musulmá ao mundo occidental. 

 Analizar os elementos que propiciaron o nacemento do feudalismo.  

 Explicar a composición e os trazos distintivos dos distintos estamentos da sociedade 

medieval: modo de vida, nivel de riqueza, actividades económicas etc. 

 Describir distintos edificios característicos do mundo rural da Idade Media: o castelo, o 

mosteiro, as vivendas dos campesiños etc. 

 Saber como estaba organizada a Igrexa na Idade Media, cales eran as súas principais 

ordes relixiosas; e valorar a importancia desta institución na Europa cristiá.  

 Coñecer as orixes da cidade medieval, identificar os seus principais edificios e 

recoñecer as actividades económicas que se desenvolvían no seu interior, dedicando 

unha especial atención ao funcionamento dos gremios.  
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 Identificar e localizar no mapa as principais rutas comerciais e centros mercantís da 

Idade Media.  

 Coñecer a composición e as formas de vida dos distintos grupos sociais que habitaban 

a cidade medieval, facendo especial fincapé na nova clase social: a burguesía.  

 Analizar as causas do renacer cultural das Analizar as causas do renacer cultural das 

cidades no século XIII e valorar a función cultural e ideolóxica das universidades a 

partir deste momento.  

 Explicar os trazos distintivos da arte románica e da gótica en Europa, España e Galicia 

na súas diversas manifestacións: arquitectura, escultura e pintura.  

 Coñecer as causas da crise da Baixa Idade Media (séculos XIV e XV).  

 Identificar as características e a evolución dos reinos cristiáns desde o século XII ata 

finais da Idade Media.  

 Comprender os principios do Humanismo e o Renacemento. Explicar a renovación 

espiritual que representou a Reforma luterana e a Contrarreforma católica. 

 Identificar as características do Estado moderno en Europa e a evolución social, 

política e económica da Península Ibérica na época moderna. A monarquía hispánica e 

a colonización de América. 

 Establecer as características estéticas do Renacemento así como observar e analizar 

obras características deste estilo artístico. 

 Desenvolver a política interior e exterior da Monarquía dos Austria, prestando atención 

ao descubrimento do Novo Mundo. 

 Analizar as características e a estética do Barroco. 

 Entender a relación entre os acontecementos máis significativos da historia de Galicia, 

a historia de España e a Historia Universal, co fin de valorar a pertenza a varias 

identidades colectivas.  

 Valorar a diversidade lingüística e cultural no mundo e no territorio español; e ser 

respectuosos e tolerantes coas actitudes, crenzas e xeitos de vida de persoas ou 

grupos que pertencen a sociedades ou culturas diferentes á propia. 
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20. CONTIDOS 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• L         ó                                                        ó       N   ó      

simultaneidade e evolución. Representación gráfica de secuencias temporais. 

 

•                                                          esos históricos distinguindo a 

súa natureza. Identificación da multiplicidade causal nos feitos sociais. Valoración do papel dos 

homes e as mulleres como suxeitos da historia. 

 

• B             ó           ó              ó                                   iconográficas, 

gráficas, audiovisuais e proporcionadas polas tecnoloxías da información. Elaboración escrita 

da información obtida.Transformación de información estatística en gráficos. 

 

•                                                                    sticos e interpretación 

de obras significativas considerando o seu contexto.Valoración da herdanza cultural e do 

patrimonio artístico como riqueza que hai que preservar e colaborar na súa conservación. 

  

20.1 Bloque 2: contidos específicos por unidade didáctica. 

Tema 1: O inicio da Idade Media: 

*Conceptos. 

 O Imperio bizantino. 

 A sociedade e a cultura bizantina. 

 O Islam medieval. 

 A sociedade e a cultura islámicas. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Interpretación e comparación de liñas do tempo. 
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 Comparación dun mapa histórico cun actual. 

 Manexo da internet para obter información. 

 Obtención de información histórica de fontes iconográficas. 

 Elaboración dun cadro comparativo. 

*Actitudes. 

 Curiosidade por coñecer formas de vida doutra época. 

 Valoración dos restos deixados polo imperio bizantino e o islam como fontes 

fundamentais que nos permiten reconstruír o noso pasado e que, polo tanto, compre 

conservar. 

 Aprecio pola arte e a cultura bizantinas e islámicas, avaliándoas por tres razóns: polo 

seu valor artístico, por expresar os gustos, necesidades e sentimentos dunha época e 

por ser o reflexo da creatividade humana. 

 Empatía polas crenzas e formas de vida doutras épocas. 

Tema 2: O nacemento de Europa. 

*Conceptos. 

 Os reinos xermanos. 

 O imperio carolinxio. 

 As invasións dos viquingos, maxiares e sarracenos. 

 A aparición do feudalismo e as súas principais características. 

 A sociedade estamental. 

 As monarquías medievais. 

 A forma de vida dos nobres. 

 O feudo. 

 O poder da Igrexa. 

 A expansión da cristiandade. 

 A forma de vida dos campesiños. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Análise dun mapa histórico. 

 Exposición dun tema a partir de información sacada de internet. 

 Realización de esquemas para representar o sistema feudal. 

 Análise e descrición de imaxes relacionadas co feudalismo. 

 Obtención de información a través de internet. 

 Análise de textos e películas históricas. 
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*Actitudes. 

 Curiosidade por coñecer as diferenzas na forma de vida que existían entre os distintos 

estamentos da sociedade feudal. 

 Rexeitamento ante a situación de servidume e escravitude en que vivían algunhas 

persoas. 

 Valoración dos restos da época feudal como fontes fundamentais que nos permiten 

reconstruír o noso pasado e que, polo tanto, cómpre conservar. 

Tema 3: A época do Románico. 

*Conceptos. 

 Unha arte relixiosa. 

 Os mosteiros medievais, centros culturais e relixiosos. 

 A arquitectura románica. 

 A escultura románica. 

 A pintura románica. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Obtención de información de esculturas, máis concretamente dos chapiteis. 

 Análise de debuxos e fotografías de obras de arte para obter información. 

 Interpretación da planta dun edificio. 

 Lectura de novelas para contextualizar e e comprender mellor un momento histórico. 

*Actitudes. 

 Valoración dos restos da Idade Media como fontes fundamentais que nos permiten 

reconstruír o noso pasado e que, polo tanto,cómpre conservar. 

 Aprecio pola arte románica, avaliándoa por tres razóns: polo seu valor artístico,por 

expresar os gustos, necesidades e sentimentos dunha época e por ser o reflexo da 

creatividade humana. 

 Curiosidade por coñecer formas de vida doutra época. 

 Empatía polas crenzas e formas de vida doutras épocas. 

Tema 4: A consolidación dos reinos europeos. 

*Conceptos. 

 O desenvolvemento económico do s.XIII. 

 O rexurdir das cidades. 
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 A vida nas cidades. 

 O auxe da artesanía. 

 As monarquías medievais e o nacemento dos Parlamentos. 

 A crise do s.XIV. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Interpretación de mapas históricos. 

 Análise e descrición de debuxos e imaxes relacionados coa Idade Media. 

 Obtención de información histórica a partir da lectura de textos literarios. 

*Actitudes. 

 Curiosidade por coñecer como se desenvolveu a vida nas cidades medievais. 

 Valoración dos restos da Idade Media como fontes fundamentais que nos permiten 

reconstruír o noso pasado e que, polo tanto, cómpre conservar. 

 Curiosidade por coñecer formas de vida doutras épocas. 

 Valoración da importancia da expansión económica do s.XIII e do crecemento das 

cidades para a evolución da poboación. 

 Toma de conciencia das causas principais da crise do s.XIV. 

Tema 5: A época do Gótico. 

*Conceptos. 

 O renacemento da vida urbana. 

 O xurdimento das primeiras universidades. 

 A arquitectura gótica. 

 A escultura gótica. 

 A pintura gótica. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Recoñecemento das principais características da arte gótica. 

 Análise do alzado dun edificio. 

 Comparación de obras de arte gótica con obras de arte románica. 

 Análise do exterior e do interior dun edificio gótico. 

*Actitudes. 

 Valoración dos restos da Idade Media como fontes fundamentais que nos permiten 

reconstruír o noso pasado e que, polo tanto, cómpre conservar. 
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 Aprecio pola arte gótica: polo seu valor artístico,por expresar os gustos, sentimentos e 

necesidades dunha época eminentemente urbana e por ser o reflexo da creatividade 

humana. 

 Curiosidade por coñecer formas de vida doutras épocas. 

 Empatía polas crenzas e formas de vida doutras épocas. 

Tema 6: Al- Andalus. 

*Conceptos. 

 As principais etapas da historia de Al -Andalus. 

 A economía de Al -Andalus. 

 A sociedade de Al –Andalus. 

 As cidades de Al –Andalus. 

 A cultura de Al –Andalus. 

 A arte andalusí, con especial fincapé na arquitectura. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Obtención de información dun documento histórico. 

 Interpretación dunha liña do tempo. 

 Interpretación de mapas históricos. 

 Identificación do legado andalusí. 

 Análise do plano dunha vivenda. 

 Investigación das pegadas de topónimos musulmáns. 

 Descrición e análise dunha obra de arte. 

*Actitudes. 

 Valoración dos restos de Al -Andalus como fontes fundamentais que nos permiten 

reconstruír o noso pasado e que, polo tanto, cómpre conservar. 

 Aprecio pola cultura musulmá e valoración da riqueza que lle achegou ao noso 

patrimonio. 

 Curiosidade por coñecer a historia do noso territorio. 

 Empatía polas crenzas e a forma de vida doutras culturas. 

 Actitude crítica caras as ideas erróneas que se transmiten, a miúdo sobre a cultura 

islámica. 
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Tema 7: Os reinos cristiáns hispánicos. 

*Conceptos. 

 Os primeiros reinos de resistencia cristiá. 

 Os reinos e condados occidentais. 

 Os núcleos pirenaicos. 

 A expansión cristiá cara ao sur. 

 A repoboación e a organización do territorio. 

 A convivencia das culturas islámica, cristiá e xudía. 

 A evolución política e económica da Coroa de Castela. 

 A evolución política e económica da Coroa de Aragón. 

 A historia de Galicia na Idade Media. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Análise sinxelo dunha carta de poboamento. 

 Análise da pegada histórica nunha paisaxe. 

 Análise dunha biografía. 

 Interpretación de mapas históricos e liñas do tempo. 

 Comparación da ruta xacobea na Idade Media e na actualidade. 

 Obtención de información dunha árbore xenealóxica. 

 Análise de imaxes de obras de arte. 

 Obtención de información de distintas fontes sobre un mesmo feito. 

*Actitudes. 

 Curiosidade por coñecer as culturas que noutras épocas habitaron o territorio da 

Península e Baleares para entender as orixes da nosa sociedade actual. 

 Valoración positiva do legado cultural e artístico deixado polos habitantes da Península 

e Baleares na Idade Media como parte do noso patrimonio. 

Tema 8: A orixe do mundo moderno. 

*Conceptos. 

 Os avances técnicos e científicos que melloraron a navegación. 

 As exploracións portuguesas. 

 As grandes exploracións castelás: o descubrimento de América e a primeira volta ao 

mundo. 

 As civilizacións da América precolombiana: maia, inca e azteca. 
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 A nova configuración do mundo tras as viaxes do s.XV. 

 Os cambios económicos e sociais. 

 O nacemento do Estado moderno. 

 Os Reis Católicos. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Análise dun diario persoal para obter información histórica. 

 Realización de procuras na internet. 

 Obtención de información de fontes iconográficas. 

 Interpretación de textos históricos. 

 Análise de mapas históricos. 

*Actitudes. 

 Coñecer e respectar culturas distintas da propia. 

 Valorar a importancia dos achados arqueolóxicos como forma de obter información do 

pasado. 

Tema 9: O cambio cultural: Renacemento e Reforma. 

*Conceptos. 

 

 O Humanismo e as súas formas de difusión. 

 O estilo artístico renacentista: arquitectura, pintura e escultura.Obras principais e 

artistas máis importantes. 

 O Renacemento fóra de Italia.O caso de España. 

 A Reforma protestante. 

 A reacción da Igrexa católica a Contrarreforma. 

 As consecuencias da Reforma. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Análise e interpretación de textos históricos sinxelos. 

 Comparación de mapas. 

 Análise e comparación de obras de arte para obter as súas características principais e 

as súas semellanzas e diferenzas. 
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*Actitudes. 

 Aprecio pola arte renacentista, avaliándoa por tres razóns: polo valor artístico, por 

expresar os gustos, necesidades e sentimentos dunha época e por ser o reflexo da 

creatividade humana. 

 Empatía polas crenzas e formas de vida doutra época. 

 Actitude crítica cara as ideas que impliquen unha discriminación das persoas por 

razóns relixiosas. 

Tema 10: O apoxeo de imperio español. 

*Conceptos. 

 O Imperio español na época de Carlos V. 

 A Monarquía Hispánica de Filipe II. 

 A organización do imperio español. 

 O imperio americano: goberno, economía e sociedade. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Análise das consecuencias dun feito histórico. 

 Interpretación de mapas e feitos históricos. 

 Análise dos efectos da conquista americana. 

 Procura da información en Internet. 

 Análise das consecuencias do trato aos indios. 

 Análise de xenealoxías e esquemas. 

 Categorización dos efectos dun feito segundo o seu tipo. 

 Utilización de distintos testemuños para formar unha opinión propia. 

*Actitudes. 

 Fomentar as actitudes solidarias con países latinoamericanos grazas ao coñecemento 

dos lazos que unen España con estes países. 

 Rexeitamento da falta de igualdade debida a motivos raciais existentes entre os 

distintos grupos sociais da América colonial. 

 Curiosidade por coñecer a historia do territorio en que vivimos. 

Tema 11: A crise do imperio español. 

*Conceptos. 

 O final da hexemonía española: os reinados de Filipe III, Filipe IV e Carlos II. 
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 A crise demográfica, económica e social no s.XVII. 

 A historia de Galicia na Idade Moderna. 

 A monarquía absoluta de Francia e a súa hexemonía en Europa. 

 As potencias parlamentarias. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Comparar casos: Francia e Inglaterra. 

 Análise de conxuntos arquitectónicos. 

 Coñecemento dunha época a través do cine. 

 Interpretación de documentos históricos. 

 Análise de mapas históricos. 

 Interpretación de organigramas. 

*Actitudes. 

 Curiosidade por coñecer a historia do noso territorio. 

 Sentimento de empatía e rexeitamento da situación que tiveron que vivir os mouriscos 

cando se decretou a súa expulsión dos territorios. 

 Valoración negativa dos enfrontamentos militares como únicos medios para solucionar 

conflitos. 

Tema 12: A Europa do Barroco. 

*Conceptos. 

 A cultura barroca e as súas principais características. 

 A revolución científica do s. XVII. 

 A arquitectura do Barroco. 

 O urbanismo. 

 A escultura barroca. 

 A arquitectura e a escultura barrocas españolas. 

 A pintura barroca. 

 O século de Ouro da pintura española. 

 O Barroco galego. 

*Procedementos, destrezas e actitudes. 

 Análise dunha pintura: técnica e composición. 

 Obtención de información da vida cotiá a partir dun cadro. 

 Análise de obras escultóricas. 
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 Interpretación de liñas do tempo. 

 Investigación dunha época a través do teatro. 

*Actitudes. 

 Aprecio pola arte barroca por tres razóns: polo seu valor artístico, por expresar os 

gustos, necesidades e sentimentos dunha época e por ser o reflexo da creatividade 

humana. 

 Curiosidade por coñecer a historia e o patrimonio do noso territorio. 

 Valorar a importancia da pintura como fonte histórica. 

Tema 13: A poboación do mundo. 

*Conceptos. 

 A evolución da poboación mundial ao longo da Historia. 

 A desigual distribución da poboación mundial 

 As taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade. 

 A esperanza de vida e o crecemento natural ou vexetativo. 

 A poboación nos países desenvolvidos ou en desenvolvemento. 

 As políticas demográficas pronatalistas e antinatalistas. 

 As migracións mundiais. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Interpretación de pirámides de poboación. 

 Cálculo de taxas demográficas. 

 Obtención de estatísticas de organismos oficiais a través de páxinas web. 

 Interpretación de mapas de distintos tipos: de coropletas, de superficies e de fluxos. 

 Elaboración de gráficos lineais e de barras. 

 Análise de táboas e cadros estatísticos. 

*Actitudes. 

 Curiosidade por coñecer os factores que explican as diferenzas que existen na 

poboación mundial. 

 Precisión nas representacións cartográficas e nos cálculos numéricos necesarios para 

coñecer os principais indicadores demográficos. 

 Preocupación ante os principais problemas demográficos. 

 Valoración das iniciativas que se levan a cabo para paliar os problemas da poboación. 
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Tema 14: Unha poboación diversa. 

*Conceptos. 

 As sociedades rurais, industriais e postindustriais. 

 A diversidade cultural. 

 A convivencia cultural como reto. 

 A sociedade occidental. 

 Desigualdade e conflitos sociais. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Elaboración e interpretación de gráficos sectoriais. 

 Realización dunha enquisa. 

 Investigación de conflitos sociais no cine. 

 Resumo da información do tema mediante cadros e esquemas. 

 Obtención de información sobre a poboación a través de distintos mapas temáticos, 

gráficos e fotografías. 

*Actitudes. 

 Toma de conciencia da distinta situación económica en que se encontran as diversas 

poboacións do mundo. 

 Valoración positiva da convivencia pacífica das distintas culturas que forman o noso 

mundo. 

 Crítica ante as situacións de falla de respecto a outras culturas e grupos sociais. 

 Preocupación ante a desaparición de culturas e o aumento dos fundamentalismos.. 

Tema 15: A poboación e a sociedade en España e Galicia. 

*Conceptos. 

 O movemento natural, o envellecemento e a distribución espacial da poboación da UE. 

 As migracións na UE. 

 Os principais problemas sociais na UE. 

 O movemento natural, o envellecemento e a distribución espacial da poboación de 

España e de Galicia. 

 As migracións españolas e de Galicia. 
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*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Elaboración e interpretación dun mapa de coropletas. 

 Contraste da información que facilitan un mapa de coropletas e un mapa de isodensas 

sobre un mesmo aspecto demográfico. 

 Investigación e identificación de problemas a partir de textos periodísticos. 

 Obtención de información da Internet e de enciclopedias. 

 Análise e interpretación de gráficos de evolución. 

 Elaboración de resumos de noticias de prensa. 

*Actitudes. 

 Curiosidade por coñecer como vivían os nosos avós e pais. 

 Empatía cara ás persoas que migran e abandonan o seu fogar. 

 Actitude crítica ante as ideas que impliquen unha discriminación doutras persoas. 

Tema 16: Cara a un mundo de cidades. 

*Conceptos. 

 O espazo rural e o espazo urbano: principais características. 

 A cidade: trazos xerais, funcións, plano e estrutura interna. 

 A explosión urbana. 

 A rede urbana mundial e a xerarquía das cidades. 

 As características das cidades nos países desenvolvidos e en desenvolvemento. 

 Problemas e vantaxes do espazo urbano. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Análise do plano urbano. 

 Interpretación dun mapa de símbolos proporcionais. 

 Análise de mapas e gráficos para obter información xeográfica. 

 Elaboración dun cadro sinóptico. 

 Investigación con Google Maps. 

 Obtención de información de esquemas e fotografías. 

*Actitudes. 

 Valoración da importancia que teñen as cidades no mundo actual como importantes 

centros económicos, políticos e culturais. 

 Empatía cos habitantes de zonas rurais que están en proceso de despoboación. 
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 Curiosidade por coñecer as diferentes formas de vida dos hábitats urbanos e dos 

núcleos rurais. 

Tema 17: As cidades en Europa, España e Galicia. 

*Conceptos. 

 A historia das cidades europeas. 

 A poboación urbana da UE. 

 As cidades española: o noso proceso de urbanización. 

 A rede urbana española e a galega. 

 Os concellos e a xestión das cidades. 

*Procedementos, destrezas e habilidades. 

 Resumo da información nun cadro sinóptico en un mapa conceptual. 

 Descrición da evolución das cidades españolas a través de documentos gráficos. 

 Análise dun plano urbano. 

 Interpretación de mapas, fotografías,e gráficos para extraer información xeográfica. 

 Investigación na Internet sobre as cidades españolas Patrimonio da Humanidade. 

*Actitudes. 

 Valoración dos restos doutras épocas que se conservan en moitas cidades españolas 

como parte do noso patrimonio. 

 Curiosidade por coñecer como evolucionaron as cidades europeas ao longo da historia. 

 Comprender a complexidade que supón a xestión dunha cidade e a importancia das 

actuacións persoais para axudar a mellorala. 

*Anexo de Xeografía: 

 Mapas políticos de España e de todos os continentes. 

 

21 .CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Describir os trazos sociais, económicos, políticos, culturais e artísticos que caracterizan a 

Europa medieval a partir das funcións desempeñadas pola nobreza, o clero e o campesiñado e 

recoñecer a súa evolución ata a aparición do Estado moderno. Trátase de comprobar se os 

alumnos e alumnas recoñecen os elementos básicos que caracterizan a economía feudal, o 

papel social dos distintos estamentos coas súas relacións, identificando os cambios sociais, 



PROGRAMACION POETA  AÑON 2015/16 

55  

 

culturais e artísticos que introduce o renacemento das cidades e o fortalecemento progresivo 

da autoridade monárquica ata a aparición do Estado moderno. 

 

2. Situar no tempo e no espazo as diversas unidades políticas que coexistiron na Península 

Ibérica durante a Idade Media, distinguindo as súas peculiaridades e recoñecendo na España 

actual exemplos da pervivencia do seu legado cultural e artístico, particularmente no mundo 

urbano.Pretende coñecer como se identifican as distintas etapas na formación e consolidación 

dos reinos cristiáns e deAl-Andalus, as características políticas, económicas, sociais e culturais 

fundamentais e se se recoñece a súa contribución cultural e artística a partir da análise 

dalgunhas obras relevantes e, en particular, a pervivencia destas contribucións nas cidades de 

orixe cristiá e musulmá. 

 

3. Valorar a identidade do período medieval galego nos seus momentos fundamentais, 

destacando o papel hexemónico que exerce a Igrexa na economía, na cultura ou na 

articulación do poboamento e establecendo unha relación entre as súas crises sociais e a xeral 

do feudalismo. Trátase de saber se o alumnado é quen de situar no tempo e valorar o 

momento de auxe do Reino de Galicia e as súas manifestacións culturais e sociais. Tamén, se 

sabe interpretar a significación particular do movemento irmandiño. 

 

4. Distinguir os principais momentos na formación e evolución do Estado moderno destacando 

as características máis relevantes da monarquía hispánica e do imperio colonial español. 

Trátase de comprobar se  identifican as distintas etapas da monarquía hispánica e as súas 

características políticas, así como o seu relevo na hexemonía europea, recoñecendo a 

importancia económica e política, para España e para América, do descubrimento e a 

formación do imperio colonial español. Así mesmo, destacar a posición dependente de Galicia 

neste con texto temporal e a particular forma de relación socioeconómica que se establece no 

mundo rural galego. 

 

5. Identificar e localizar os principais estilos artísticos do Medievo e da Idade Moderna, e aplicar 

ese coñecemento á análise dalgunhas obras e autores representativos destes estilos. Trátase 

de comprobar se as alumnas e os alumnos diferencian os elementos básicos dos estilos 

artísticos medievais e da Idade moderna, contextualizándoos e subliñando a importancia dos 

estilos Románico e Barroco en Galicia. 
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6. Describir os factores que condicionan os comportamentos e movementos demográficos, 

utilizando os conceptos e indicadores básicos, caracterizando as tendencias predominantes e 

aplicando este coñecemento á análise do actual réxime demográfico de Galicia e España. 

Preténdese avaliar se o alumnado coñece e se as alumnas e os alumnos son capaz de 

explicar, co vocabulario axeitado, as tendencias demográficas e as súas causas, utilizando 

estes coñecementos para analizar os contrastes, problemas e perspectivas que actualmente 

existen en Galicia, en España e no mundo. Do mesmo xeito, terán que analizarse as etapas da 

emigración galega e as súas consecuencias. 

 

7. Identificar os trazos que caracterizan as sociedades actuais distinguindo a diversidade de 

grupos sociais que as configuran, e expoñendo algunha situación que reflicta a desigualdade 

social. Trátase de avaliar se  coñecen os trazos da organización social, identificando os 

cambios que se produciron nos últimos tempos na familia, na mobilidade social, nos valores, 

etc., analizando os contrastes que se producen en diferentes áreas do mundo. Adoptarase 

unha actitude crítica fronte a manifestacións sexistas, racistas.... 

 

8. Analizar o crecemento das áreas urbanas e as súas novas modalidades, a diferenciación 

social e funcional do espazo urbano e algúns dos seus problemas, aplicando este 

coñecemento a exemplos de cidades españolas e galegas. Con este criterio trátase de coñecer 

se o alumnado é consciente das causas que provocan o aumento da poboación urbana. Tamén 

se trata de avaliar, a través dalgún exemplo galego, se se identifican os sectores e funcións do 

espazo urbano e se se analizan os seus problemas e impactos, propoñendo medidas que 

contribúan a melloralo. 

 

9. Realizar de forma individual e tamén en grupo, coa axuda do profesor, un traballo sinxelo de 

carácter descritivo sobre algún pazo ou mosteiro da comarca, utilizando fontes diversas 

(prensa, bibliografía, páxinas web, etc.), seleccionando a información máis rele vante, 

integrándoa nun esquema ou guión e comunicando os resultados do estudo de forma 

intelixible. Trátase de avaliar en que medida o alumnado é capaz de planificar e realizar un 

pequeno traballo de síntese ou indagación, se selecciona información pertinente en función do 

obxectivo proposto e a organiza adecuadamente. Por outra parte, permite comprobar se asume 

con responsabilidade as tarefas que lle corresponden como membro dun grupo. 
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22. TEMPORALIZACIÓN. 

1º Trimestre 

Temas: 1 ,2 ,3, 4, 5, e 6. 

2º Trimestre 

Temas: 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

3º Trimestre 

Temas: 13, 14, 15, 16, 17. 

 

23.  MÍNIMOS ESIXIBLES 

     23.1 . OBXECTIVOS MÍNIMOS. 

 Adquirir e utilizar o vocabulario específico da área con precisión e rigor. 

 Estudar, comparar e contrastar a información obtida a través de diferentes fontes de 

información directa e indirecta. 

 Manexar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de traballo xeográfico e 

histórico como as gráficas, os mapas, as series estatísticas etc. 

 Elaborar bosquexos, gráficos sinxelos, organigramas e mapas conceptuais para 

representar os fenómenos históricos e xeográficos traballados. 

 Clasificar os distintos tipos de cidades existentes segundo os sistemas de produción e 

as actividades económicas que se practican nelas.  

 Identificar a distribución da poboación no planeta, España e Galicia especificando os 

factores que condicionan a distribución. Diferenciar entre poboamento rural e urbano. 

 Coñecer as distintas fases da evolución da poboación mundial. Comparar diferentes 

réximes demográficos. Explicar as consecuencias do avellentamento da poboación e 

outros problemas demográficos. 
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 Analizar as características da poboación de Galicia e de España: índices de natalidade 

e fecundidade, taxa de mortalidade, crecemento vexetativo, esperanza de vida, 

pirámides de idade, distribución no territorio etc.  

 Comprender as causas e as consecuencias que xeran os movementos migratorios. 

Clasificar os distintos tipos de migracións. Identificar os fluxos migratorios na 

actualidade e analizar a evolución dos movementos migratorios en España e Galicia.  

 Definir a poboación activa e establecer a súa distribución por sectores económicos. 

Valorar a incorporación da muller ao mundo laboral.  

 Comprender os diversos indicadores do desenvolvemento económico e social; e 

establecer as principais diferenzas entre as grandes áreas desenvolvidas da Terra e os 

países do Terceiro Mundo. 

 Recoñecer a importancia da evolución dos medios de transporte e as novas 

tecnoloxías da información e a comunicación na mundialización da economía. 

 Coñecer as orixes do Islam e identificar os seus preceptos básicos. 

 Saber como se produciu a conquista árabe da Península Ibérica, indicando as batallas, 

as datas e os personaxes máis representativos deste período histórico.  

 Coñecer a evolución política, económica social e cultural de Al-Andalus. 

 Analizar as causas e a evolución da Reconquista, así como o proceso de 

repoboamento dos territorios ocupados. 

 Analizar os elementos que propiciaron o nacemento do feudalismo.  

 Explicar a composición e os trazos distintivos dos distintos estamentos da sociedade 

medieval: modo de vida, nivel de riqueza, actividades económicas etc. 

 Describir distintos edificios característicos do mundo rural da Idade Media: o castelo, o 

mosteiro, as vivendas dos campesiños etc. 

 Saber como estaba organizada a Igrexa na Idade Media, cales eran as súas principais 

ordes relixiosas; e valorar a importancia desta institución na Europa cristiá.  

 Coñecer as orixes da cidade medieval, identificar os seus principais edificios e 

recoñecer as actividades económicas que se desenvolvían no seu interior, dedicando 

unha especial atención ao funcionamento dos gremios.  

 Identificar e localizar no mapa as principais rutas comerciais e centros mercantís da 

Idade Media.  
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 Coñecer a composición e as formas de vida dos distintos grupos sociais que habitaban 

a cidade medieval, facendo especial fincapé na nova clase social: a burguesía.  

 Analizar as causas do renacer cultural das cidades no século XIII e valorar a función 

cultural e ideolóxica das universidades a partir deste momento.  

 Explicar os trazos distintivos da arte románica e da gótica .  

 Coñecer as causas da crise da Baixa Idade Media (séculos XIV e XV).  

 Identificar as características e a evolución dos reinos cristiáns desde o século XII ata 

finais da Idade Media.  

 Comprender os principios do Humanismo e o Renacemento. Explicar a renovación 

espiritual que representou a Reforma luterana e a Contrarreforma católica. 

 Identificar as características do Estado moderno en Europa e a evolución social, 

política e económica da Península Ibérica na época moderna. A monarquía hispánica e 

a colonización de América. 

 Establecer as características estéticas do Renacemento así como observar e analizar 

obras características deste estilo artístico. 

 Analizar as características e a estética do Barroco. 

 Entender a relación entre os acontecementos máis significativos da historia de Galicia, 

a historia de España e a Historia Universal, co fin de valorar a pertenza a varias 

identidades colectivas.  

 Valorar a diversidade lingüística e cultural no mundo e no territorio español; e ser 

respectuosos e tolerantes coas actitudes, crenzas e xeitos de vida de persoas ou 

grupos que pertencen a sociedades ou culturas diferentes á propia. 

23.2  CONTIDOS MÍNIMOS 

 A Europa feudal: os inicios da Idade Media. As invasións musulmáns .O feudalismo. 

Economía e sociedade feudal. 

 Desenvolvemento comercial. Renacer urbano. Consolidación da monarquía. 

Dificultades dos séculos XIV e XV. 

 A península Ibérica na Idade Media. O reino de Galicia.O dominio musulmán e 

expansión cristiá. Trazos da Galicia medieval. 

 Cultura e arte na Europa feudal: O camiño de Santiago. O románico e gótico. 
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 O Renacemento. O humanismo. Características da Monarquía Hispánica. Expansión 

europea. Reforma protestante e Contrarreforma católica . Galiza no século XVI: 

economía e sociedade. 

 A Europa do Barroco. A monarquía hispánica do século XVII. Francia: 

absolutismo.Parlamentarismo inglés. Galicia: fidalgos e foreiros. 

 Características da arte renacentista e barroca. 

 .A poboación mundial.Distribución. Movementos naturais. Estrutura e pirámides de 

poboación. 

 Os movementos migratorios. Correntes migratorias no mundo 

actual.Refuxiados.Consecuencias dos movementos migratorios. 

 O espazo urbano. A cidade e o seu territorio. 

 Urbanización do territorio español e galego.O Poboamento rural e urbano en Galicia. 

As cidades galegas: planificación e desenvolvemento urbano. 

 Sociedades humanas. Diversidade social e cultural. Desigualdade e conflitos. 

Globalización. 

23.3  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN 

* Describir os trazos sociais, económicos, políticos, culturais e artísticos que caracterizan a 

Europa medieval a partir das funcións desempeñadas pola nobreza, o clero, o 

campesiñado e recoñecer a recoñecer a súa evolución ata a aparición do estado moderno. 

*Situar no tempo e no espazo as diversas unidades políticas que coexistiron na Península 

Ibérica durante a Idade Media, distinguindo as súas peculiaridades e recoñecendo na 

España actual exemplos da persistencia do seu legado cultural e artístico, particularmente 

no mundo urbano. 

*Valorar a identidade do período medieval galego nos seus momentos fundamentais, 

destacando o papel hexemónico que exerce a Igrexa na economía, na cultura ou na 

articulación do poboamento e establecendo unha relación entre as súas crises sociais e a 

xeral do feudalismo. 

*Distinguir os principais momentos na formación e evolución do estado moderno 

destacando as características máis relevantes da monarquía hispánica e do imperio 

colonial español. 
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*Identificar e localizar os principais estilos artísticos do Medievo e da Idade Moderna, e 

aplicarlle ese coñecemento á análise dalgunhas obras e autores representativos deles. 

*Interpretar e representar procesos de cambio histórico, mediante eixes temporais, cadros 

cronolóxicos, documentos ou mapas. 

*Describir os factores que condicionan os comportamentos e movementos demográficos, 

utilizando os conceptos e indicadores básicos, caracterizando as tendencias 

predominantes e aplicando este coñecemento á análise do actual réxime demográfico de 

Galicia e España. 

*Identificar os trazos que caracterizan as sociedades actuais distinguindo a diversidade de 

grupos sociais que as configuran e expoñendo algunha situación que reflicta a 

desigualdade social, e analizar os modelos da sociedade española e galega. 

*Analizar o crecemento das áreas urbanas e as súas novas modalidades, a diferenciación 

social e funcional do espazo urbano e algúns dos seus problemas, aplicando este 

coñecemento a exemplos de cidades españolas e galegas. 

*Realizar de forma individual e tamén en grupo, coa axuda do profesor, un traballo sinxelo 

de carácter xeográfico ou histórico,utilizando fontes diversas e seleccionando a información 

máis relevante, integrándoa nun esquema ou guión e comunicando os resultados do 

estudo de forma intelixible. 

*Obter, seleccionar e procesar información a partir de variadas fontes referidas a contidos 

xeográficos e históricos, elaborando informes e conclusións de forma autónoma e 

utilizando neste proceso as modernas tecnoloxías da información e a comunicación. 

*Interpretar imaxes e mapas para identificar os trazos que caracterizan o tipo de 

poboamento actual do mundo, de Europa, de España e, de forma concreta, de Galicia 

*Elaborar un traballo sinxelo, a partir da información obtida de mapas de poboación e 

pirámides demográficas, sobre o crecemento e distribución da poboación mundial, facendo 

especial referencia aos actuais movementos migratorios, relacionando os datos obtidos cos 

diferentes medios e espazos xeográficos do planeta, de España e de forma concreta en 

Galicia. 

*Utilizar e realizar mapas políticos que expliquen a organización do mundo, da Unión 

Europea, de España e de Galicia 
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24. INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN. PROCEDEMENTOS E 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

Algúns dos procedementos que se poden empregar para avaliar o proceso de aprendizaxe: 

 Observación sistemática. 

 Observación directa do traballo na aula. 

 Observación directa sobre a participación e interese e a súa actitude favorable 

 Analizar as producións dos/as alumnos/as. 

 Caderno de clase. 

 Resumos. 

 Actividades en clase (problemas, exercicios, respostas a preguntas etc). 

 Traballos monográficos. 

 Memorias de investigación. 

 Avaliar as exposicións orais dos alumnos/as. 

 Debates 

 Postas en comúns 

 Realizar probas específicas. 

 Obxectivas. 

 

 

 

25. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A.- Nota dos exames: 70% da nota da avaliación. 

En cada avaliación realizaranse 3 probas, dous temas ou unidades didácticas por proba. A 

valoración que se fará respecto ás probas será: 
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            - Se está ben estruturada desde o punto de vista dos conceptos estudados. 

- Se empregan correctamente os conceptos traballados. 

- Se a expresión escrita demostra que sabe o que quere dicir. 

- Se o vocabulario e a ortografía están empregados correctamente. 

- Se asimilou os contidos estudados. 

- Se a presentación é correcta. 

 

A nota da avaliación neste apartado será a media de tódalas probas. 

       Non se realizará media se algún dos exames ten unha cualificación inferior a 4,figurando 

nesa avaliación un suspenso independentemente da nota dos outros exame. 

A nota mínima de media nas probas en cada avaliación, para poder acadar o aprobado ( 

un 5 sobre 10) será un 5. 

B - Nota de traballos 20%, e actitude: 10% da nota da avaliación. Neste apartado 

avaliarase: 

- O traballo diario. 

- Se o alumno/a trae diariamente o material. 

- Se reflicte unha comprensión da materia estudada. 

 

           - Se presenta os traballos debidamente en tempo e forma. 

-A actitude participativa, responsable e de cooperación na clase 

demostrando as competencias adquiridas. 

- O espírito crítico e tolerante. 

- O interese e a predisposición de cara a realización dun traballo. 

- O respecto ós compañeiros, profesor e a toda a comunidade educativa. 
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- Se respecta o material tanto individual como común. 

- A puntualidade tanto na entrada de clase como nos termos fixados na  

elaboración de tarefas. 

Na valoración dos traballos seguiranse os mesmos criterios que nos exames. 

Para superar a avaliación será preciso acadar unha media de 5 puntos, Para superar o curso 

será indispensable ter aprobadas as tres avaliacións cunha nota mínima de 5.  

Os alumnos/as que suspendan algunha avaliación realizarán unha recuperación de dita 

avaliación. 

 

26. PLAN DE RECUPERACIÓN ESTIVAL. PROBA 

EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO, 

 

Ao alumnado que deba ir á proba extraordinaria de setembro entregaránselles un plan de 

traballo para facer no verán segundo a materia explicada durante o curso e unhas indicación 

para facer uns traballos sobre os libros de lectura, debendo entregar todo elo o día do exame. 

Para a cualificación a nota do exame será o 90 % e a das fichas e os traballos será o 10 %. O 

cero ou non presentación a unha delas suporá o suspenso automático na materia. 

O alumnado será informado a comezos de curso deste plan de recuperación para setembro e 

se lle recordará por escrito en xuño aos que teñan a materia suspensa para setembro. 
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27.  TERCEIRO DE ESO 

 

27. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Segundo o decreto 86/2015 do 25 de xuño que establece o currículo da eso e bacharelato en 

Galicia, conforme á lei 8/2013 para a mellora da calidade educativa, a materia de xeografía e 

historia de 3º curso de Educación Secundaria Obrigatoria ten como finalidade o coñecemento 

da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo, e resulta esencial 

para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, 

os recursos naturais e o uso que se lles deu, achéganos datos sobre o pasado. 

Polo tanto as disciplinas da Xeografía e a Historia son dous importantes eixes vertebradores 

para o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a realidade humana e social desde 

unha perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación 

dos feitos sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require da 

intervención doutras disciplinas como a Economía, a Socioloxía, a Ecoloxía ou a Historia da 

arte, que achegan análises diferentes e complementarias para a mellor comprensión da 

realidade social. 

Xa que logo, esta disciplina pretende afondar e favorecer a comprensión dos acontecementos, 

os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se producen, analizar os procesos que 

dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para 

comprender a realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e 

presentes, a súa orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en 

sociedade. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do IES Poeta Añón é moi 

importante para a súa formación como persoas entender todos os procesos que se dan ao 

redor dos distintos sectores produtivos, xa que aquí son importantes o sector primario (a pesca 

artesanal de baixura, marisqueo a pe e a flote..... a gandaría –existen explotacións gandeiras 

nas parroquias interiores  e unha agricultura complementaria ), o secundario  en menor medida 

(pequenos talleres familiares: aluminio, estaleiros, ) e o terciario (o sector servizos ao redor do 

turismo); pero tamén o coñecemento da realidade histórica e cultural, posto que a Serra de 

Outes desempeñou  un papel importante na cultura galega desde tempos prehistóricos  ata a 

actualidade. 
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   28. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de 

decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, esta 

programación baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos 

elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de 

ensino e aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que 

supoñerán un importante cambio nas tarefas que han de resolver os alumnos e formulacións 

metodolóxicas innovadores. A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas, 

coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais 

e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. 

Contémplanse, pois, como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da 

participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense desenvolver tanto no 

contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non formais e 

informais 

Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. Considérase 

    “                                                                       súa realización 

                                                                      ó                    ”  

Identifícanse sete competencias clave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as 

actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

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

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Na área de Xeografía e Historia incidiremos no adestramento de todas as competencias de 

xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns a ela. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Esta área, como parte integrante das ciencias sociais, utiliza ferramentas que serven para 

describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Polo tanto, estas 
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competencias desenvolveranse co uso de nocións estatísticas básicas, escalas numéricas e 

gráficas, operacións matemáticas sinxelas, representacións gráficas, selección de fontes de 

información, contraste de datos... En definitiva, o alumnado farase consciente de que os 

coñecementos matemáticos, científicos e tecnolóxicos teñen unha aplicabilidade real e 

funcional en moitos aspectos da súa propia realidade, capacitándoo para afrontar e resolver 

problemas da súa vida cotiá. 

 Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

- Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito natural e as 

repercusións para a vida futura. 

- Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

- Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

- Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 

Comunicación lingüística 

A materia de Xeografía e Historia intervén no desenvolvemento da competencia lingüística en 

varios aspectos: en primeiro lugar, a través do coñecemento e o uso correcto do vocabulario 

específico da materia, para construír un discurso preciso e expresalo de xeito oral ou escrito; 

en segundo lugar, ao utilizar diferentes variantes do discurso, asociado aos contidos, en 

especial, a descrición, a narración e a argumentación; en terceiro lugar, grazas á lectura 

comprensiva e a interpretación de textos ou o comentario de imaxes para potenciar o uso da 

linguaxe icónica. Por outra parte, esta materia está intrinsecamente relacionada coa busca de 

información, tanto en fontes orais como escritas, e a propia construción do coñecemento a 

través dun proceso que vai desde a información ata as interpretacións explicativas. É 

importante que o correcto uso do vocabulario da materia, adquirido e precisado durante a etapa 

de Secundaria, se afiance e se incorpore á linguaxe habitual do alumnado. 

 Os descritores aos que lles daremos prioridade serán: 

- Comprender o sentido dos textos escritos. 

- Expresar oralmente de xeito ordenado e claro calquera tipo de información. 

- Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso desta. 

- Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera 

situación. 

-  Producir textos escritos de diversas complexidades para o seu uso en situacións cotiás ou de 

materias diversas. 

  No noso caso como centro bilingüe na materia de Xeografía e Historia deste curso, aínda que 

logo faremos un apartado especial nesta programación para a materia en bilingüe, cómpre 

sinalar agora o seguinte referido a esta competencia en concreto: 

- Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 

- Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera 

situación. 

Competencia dixital  
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A competencia dixital é fundamental para que o alumnado comprenda os fenómenos 

xeográficos, sociais e culturais e que saiba traballar coa información (obtención, selección, 

tratamento, análise...), procedente de moi diversas fontes, tanto tradicionais, coma 

audiovisuais, e dixitais, e non todas co mesmo grao de fiabilidade e obxectividade. Por iso, a 

información obtida debe ser analizada desde parámetros esixentes, a comparación exhaustiva 

e crítica das fontes. A obtención e tratamento dixital da información require, ademais, unha 

serie de coñecementos e habilidades que son necesarios para que o alumnado se desenvolva 

e sexa competente nun ámbito dixital. Do mesmo modo, preténdese que o alumnado cree 

contidos dixitais en distintos formatos, á vez que desenvolve unha actitude responsable 

respecto ás limitacións e a seguridade do uso das novas tecnoloxías da información. 

  Para iso, neste área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

- Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

- Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

-Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

- Aplicar criterios éticos no uso da tecnoloxía. 

Conciencia e expresións culturais 

A relevancia dos feitos culturais e artísticos nos contidos desta materia é o que pon de 

manifesto a importancia desta competencia. O alumnado poderá coñecer e comprender as 

obras artísticas e culturais máis significativas na historia da humanidade. Obxectivo 

fundamental é que, a través da observación minuciosa da obra artística, valore e se sensibilice 

cara a todo o artístico e cultural. O interese, aprecio e respecto polo patrimonio cultural e 

artístico convértese no elemento fundamental do desenvolvemento desta competencia que 

permite desenvolver un espírito crítico e facilítalle ao escolar comprender a relación entre as 

manifestacións artísticas, os feitos históricos e as sociedades que as crean. 

  A área de Xeografía e Historia favorece que se poida traballar desde aí sempre e cando se 

adestren os seguintes descritores:  

- Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

- Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

- Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.   

- Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

 Competencias sociais e cívicas 

A competencia social e cívica é primordial para abordar a materia de Xeografía e Historia, xa 

que comprender a ardua e cambiante realidade social é un dos aspectos principais dos seus 

contidos. O coñecemento de diferentes realidades sociais ao longo do tempo fai que sexa 

ineludible a súa comparación coa realidade actual e favorece que o alumnado comprenda que 

esas realidades se van forxando ao longo do tempo, e que por iso mesmo poden cambiar, polo 

que debe ser tolerante coas que se producen no seu ámbito e noutros ámbitos diferentes ao 

seu. O alumno asimila que vive nunha sociedade cada vez máis plural, e globalizada, no que 

convive con culturas diferentes.  
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Esta competencia permite que o alumno poña en práctica os coñecementos aprendidos 

aplicándoos ao seu ámbito social converténdoo nun cidadán activo capaz de dar resposta aos 

problemas e fenómenos da súa realidade social interactuando con outras persoas e grupos 

favorecendo a tolerancia e o respecto a todos á vez que desenvolve o talante democrático. 

Os descritores que adestraremos son os seguintes:  

- Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola 

- Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 

referendado por unha norma chamada Constitución Española. 

-Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para 

a resolución de conflitos. 

- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

- Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

A participación activa do alumno nos procesos de toma de decisións que afecten á súa 

aprendizaxe, favorecen a toma de conciencia deste no que se refire ao seu protagonismo no 

seu proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Trátase de potenciar a súa capacidade de transformar as súas ideas en accións, actuando con 

criterio e determinación, tomando decisións e asumindo os riscos e consecuencias futuras 

desas decisións. 

O alumnado deberá adestrar a capacidade de liderar con responsabilidade procesos e traballos 

cooperativos, actuando con responsabilidade nos seus hábitos cotiáns e o seu ámbito familiar e 

escolar. 

Os descritores que adestraremos son: 

- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

- Ser constante no traballo superando as dificultades. 

- Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

- Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

- Mostrar iniciativa persoal para comezar ou promover accións novas. 

- Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos. 

 Aprender a aprender 

A competencia en aprender a aprender permite que o alumnado dispoña de habilidades ou de 

estratexias que lle faciliten a aprendizaxe ao longo da súa vida (busca, organización e 

recuperación da información...) e que desenvolva a súa curiosidade por adquirir novos 

coñecementos, capacidades e actitudes que lle permitan desenvolverse e crecer como persoa. 

Neste sentido, esta materia debe fomentar no alumno seu ámbito e analizar e interpretar os 

fenómenos xeográficos, históricos e culturais para darlles respostas ás formulacións do home, 

á vez que desenvolve a súa capacidade de aprender a aprender de xeito autónomo e 

permanente. Presupón tamén que poida adaptarse crítica e reflexivamente aos cambios que 

poidan producirse na súa vida, é dicir, que lles aplique similares instrumentos aos que 
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empregou na análise da realidade social (histórica e xeográfica) ao longo desta etapa de 

Educación Secundaria Obrigatoria. 

Neste sentido, desenvolveranse os seguintes descritores: 

- Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe. 

- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 

 

 

 

29. OBXECTIVOS 
 

 Diferenciar os diversos sectores económicos europeos. 

 Coñecer as características dos diversos tipos de sistemas económicos. 

 Comprender a idea de desenvolvemento sostibles e as súas implicacións. 

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

 Identificar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. 

 Comparar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e 

secundario e extraer conclusións. 

 Identificar o papel de grandes cidades mundiais como dinamizadoras da economía das 

súas rexións. 

 Analizar gráficos onde se represente o comercio desigual e a débeda externa entre 

países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 

 Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos e políticos. 

 Recoñecer os principais accidentes xeográficos de cada continente. 

 Coñecer os países do mundo, as súas capitais e a súa localización no mapa. 

 Tomar conciencia do problema da perda de biodiversidade terrestre e das causas e 

consecuencias do cambio climático. 

 Entender o concepto de globalización. 

 Tomar sensibilidade perante os efectos da globalización. 
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 Entender os retos aos que se enfrontan os países desenvolvidos. 

 Tomar conciencia dos problemas que ocasiona o subdesenvolvemento. 

 Recoñecer as solucións aos problemas dos países subdesenvolvidos. 

 Comprender o significado histórico da etapa do Renacemento en Europa. 

 Relacionar a concepción do humanismo e o legado dos artistas e científicos do 

Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

 Identificar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade 

Media e a Idade Moderna. 

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

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

 Coñecer as características das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos 

XVI e XVII en Europa. 

 Coñecer a vida e obra dalgúns autores da Idade Moderna. 

 Apreciar a importancia da arte barroca en Europa e en América. 

 Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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30. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Os contidos deste curso organízanse ne dous grandes bloques: por un lado os referidos ao 

espazo humano (xeografía) e polo outro aqueles que atenden á Historia. O alumnado deberá 

adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura social; os 

alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer que das súas 

actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento do seu ámbito. Así pois podemos 

dividir os estándares de aprendizaxe, a nivel xeral do curso, en 2 grandes bloques: 

 

1. O ESPAZO HUMANO: A XEOGRAFÍA 

 

1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, provincias e municipios 

2. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de 

desenvolvemento que mostran estes datos. 

3. Diferenza os sectores económicos europeos, españois e galegos. 

4. Define o desenvolvemento sostible e describe conceptos clave relacionados con el. 

5. Busca información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos 

impresos e dixitais. 

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

símbolos adecuados. 

7. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro gandeiro 

desde a súa recolección ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae conclusións. 

8. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 

9. Describe as características do comercio internacional na actualidade. 

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

constitúen. 

11. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos. 

12. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 

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

14. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relación no o de Sinala áreas de 

conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos. 
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2. A HISTORIA 

 

1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 
2. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

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

materiais ou textuais. 

4. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros relevantes, utilizando para iso 

as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

5. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

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

7. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

8. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 

absolutismo, etc.). 

9. Identifica trazos do Renacemento e do humanismo na historia europea, a partir de 

fontes históricas de diversos tipos. 

10. Coñece obras e legados de artistas, humanistas e científicos da época. 

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

12. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarias, parlamentarias e 

absolutas. 

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

Católicos. 

14. Explica as causas que conduciron ao descubrimento de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 

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

16. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América. 
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31. CONTIDOS E CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 
 

UNIDADE 1: A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO MUNDO 

Con está unidade os alumnos deben saber que é un Estado e coñecer cales son as distintas 

formas de Estado e as súas funcións; ademais deben saber que é a ONU. Tamén verán os 

conflitos que se dan entre os Estados. Ampliarán os seus coñecementos sobre a Unión 

Europea e a organización política e territorial de España. Recollerán o aprendido e aplicarano 

mediante a interpretación de mapas políticos e estatísticas, a análise do Estado de benestar e 

da situación dun país, a valoración do papel das redes sociais na política e a elaboración 

dunha ficha dun Estado. 

1) CONTIDOS: 

 Os Estados actuais. 

 As funcións do Estado. 

 Os Estados frustrados. 

 O Estado de benestar. 

 Os Estados segundo a súa organización política. 

 Os estados democráticos. 

 A ditaduras. 

 As monarquías e as repúblicas. 

 Os estados segundo a relixión. 

 Os Estados segundo a súa organización territorial. 

 Os Estados centralizados. 

 Os Estados descentralizados. 

 A cooperación entre os Estados. 

 A ONU. 

 Os conflitos entre Estados. 

 Un exemplo de cooperación: a UE. 

 A historia da UE 

 As institucións de UE. 
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 A Unión Europea hoxe e os seus retos de futuro. 

 

 

2)  OBXECTIVOS: 

 Distinguir as características principais dos dintintos tipos de estado. 

 Recoñecer nun mapa os Estados do mundo e as súas capitais. 

 Entender o proceso de formación da Unión Europea. 

 Recoñecer as principais institucións da Unión Europea. 

 Valorar a importancia do papel da ONU no mundo actual. 

 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 

 Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitais, provincias e illas. 

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

4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Analiza datos estatísticos sobre a España. 

 Interpreta en mapas de España os contrastes entre as Comunidades Autónomas. 

 Interpreta un gráfico da estrutura territorial do Estado. 

 Clasifica o Estado español segundo a súa organización territorial. 

 Distingue nun mapa político a distribución territorial de España e das diferentes 

Comunidades Autónomas. 

 Elabora un mapa político de España. 

 Interpreta un mapa sobre o impacto do terrorismo no mundo. 

5) TEMPORALIZACIÓN: 

Esta unidade estudarase ao comezo do 1º trimestre, se ben os mapas políticos de 

cada continente, xunto cos mapas físicos iranse vendo ao longo do curso, repartidos 

pois entre as 3 avaliacións, para facilitar a súa aprendizaxe.  

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

 Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 
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 Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos. 

 

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

Comprensión lectora. Lectura do texto Por que cambian as fronteiras? ; Os tratados políticos 

internacionais ; a Axuda Oficial ao Desenvolvemento . 

Expresión oral e escrita. Interpretar mapas e gráficos; opinar sobre o contido de artigos da 

Constitución ; analizar o Estado de benestar en España . 

Comunicación audiovisual. Cambios de fronteiras ; estrutura territorial do Estado ; 

clasificación do Estado pola súa organización territorial ; operacións de mantemento da paz 

mundial ; fitos na historia da UE . 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Entrar na páxina do 

Congreso ; consultar a páxina web da Xunta; entrar nunha páxina sobre os dereitos humanos ; 

buscar información e analizar o movemento 15-M. 

Emprendemento. Valorar como evolucionou o Estado de benestar en España nos últimos 20 

anos . 

Educación cívica e constitucional. Opinar sobre os recortes da Axuda Oficial ao 

Desenvolvemento ; reflexionar e comparar os gastos militares e os de Axuda Oficial ao 

Desenvolvemento ; consultar os dereitos humanos e determinar cales son máis importantes ; 

analizar as redes sociais como medios de mobilización política. 

Valores persoais. A defensa dos dereitos humanos 

 

UNIDADE 2: O MUNDO, UNHA ECONOMÍA GLOBALIZADA 

Con esta unidade preténdese que o alumnado coñeza os axentes e factores 

produtivos da actividade económica; tamén teñen que identificar factores, trazos e 

consecuencias da globalización, e coñecer como se produciu o auxe das economías 

emerxentes e a deterioración das potencias tradicionais. Ademais saberán cales son os retos 

do traballo na actualidade. Aplicarán as súas aprendizaxes analizando o risco de pobreza no 

traballo, comparando a produción mundial do sector do automóbil e analizando as diferentes 

visións da globalización, 

1)CONTIDOS: 

 A actividade económica: trazos que a definen, as fases e os sectores económicos. 

 Axentes económicos e factores produtivos. 

 A economía actual: a globalización. 

 Factores que favorecen a globalización: a liberalización dos intercambios de produtos e 

dos mercados financeiros, 

 as deslocalizacións e os transportes e as novas tecnoloxías. 
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 Os efectos da globalización: o desenvolvemento do comercio, o crecemento das 

empresas multinacionais,  

 o crecemento dos países en desenvolvemento e a globalización cultural. 

 O auxe das economías emerxentes. 

 A deterioración das potencias tradicionais. 

 Os retos do traballo no mundo global: globalización e traballo; custos salariais e 

competitividade. 

 

2) OBXECTIVOS: 

 Identificar as causas da globalización 

 Valorar as consecuencias da globalización. 

 Clasificar as consecuencias da globalización en positivas e negativas. 

 Ter conciencia de como inflúe a globalización na nosa vida. 

 Distinguir entre países emerxentes e potencias tradicionais. 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 Diferenza os diversos sectores económicos europeos. 

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

4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Recoñece os trazos que definen a actividade económica, as súas fases e os sectores 

económicos. 

 Interpreta nun gráfico como evolucionou o comercio internacional. 

 Diferenza aspectos concretos e a súa interrelación dentro da economía globalizada. 

 Explica os contrastes entre os países desenvolvidos e os emerxentes. 

 Analiza o risco de pobreza no traballo na Unión Europea. 

5) TEMPORALIZACIÓN: 

O estudio desta unidade prevese para mediados de outubro ata comezos de novembro. 

Estímanse 6 sesións lectivas para a explicación do tema. 
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6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

 Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

 Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económico 

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

Comprensión lectora. Lectura de Que supuxo a globalización para as empresas? e “Os 

emerxentes esixen a súa cota de poder” .  

Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de táboas, gráficos e mapas ; redactar 

un informe analizando o risco de pobreza no traballo. 

Comunicación audiovisual. Táboas, gráficos e mapas. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localizar unha 

noticia en Internet; consultar a páxina web de Unicef .  

Emprendemento. Reflexionar sobre o traballo infantil 

Educación cívica e constitucional. Erradicar o traballo infantil ; analizar a globalización.  

Valores persoais. Os problemas laborais. 

 

 

UNIDADE 3: O SECTOR PRIMARIO 

O gran obxectivo desta unidade é que os alumnos deben coñecer como é o sector 

primario nos nosos días; coñecerán as características da agricultura, a gandaría e a pesca, 

describindo os elementos físicos e humanos que interveñen nelas; interpretarán mapas 

topográficos e de usos do solo agrario. Os alumnos analizarán as producións agrícolas e 

pesqueiras. 

1) CONTIDOS: 

 A paisaxe agraria: o relevo, o tipo de solo e o clima. 

 Os elementos humanos da paisaxe agraria; as parcelas; os sistemas de cultivo, a 

variedade de cultivos; outros elementos que definen as paisaxes agrarias. 

 A agricultura das rexións desenvolvidas; características; efectos. 

 A agricultura das rexións en desenvolvemento; a agricultura de subsistencia, a 

agricultura de rozas ou itinerante; a agricultura sedentaria de secaño; a agricultura 

irrigada monzónica; a agricultura de plantación. 

 O sector primario nos nosos días. 
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 A paisaxe agraria: o relevo, o tipo de solo e o clima. 

 Os elementos humanos da paisaxe agraria. 

 A agricultura das rexións desenvolvidas. 

 A agricultura das rexións en desenvolvemento: de subsistencia, de rozas ou itinerante; 

sedentaria de secaño; irrigada monzónica; de plantación. 

 A gandaría nos nosos días, gandaría sedentaria, nómade e trashumante; gandaría 

extensiva e intensiva; contraste entre países. 

 A pesca nos nosos días: tipos de pesca mariña, os caladoiros. 

 O sector primario na Unión Europea: contrastes entre os países, Política Agrícola 

Común (PAC) e Política Pesqueira Común (PPC). 

 O sector primario en España. 

 As paisaxes agrarias españolas; a paisaxe da España húmida; a paisaxe mediterránea 

cálida; a paisaxe mediterránea fresca; a paisaxe agraria canaria; a paisaxe da montaña 

húmida. 

 O sector primario en Galicia: a agricultura, a gandaría, a pesca e a explotación forestal. 

2) OBXECTIVOS: 

 Identificar o sector primario, as súas actividades e espazos. 

 Comprender os principais factores, físicos e humanos, que condicionan a actividade 

agraria. 

 Observar, de xeito analítico, os elementos das paisaxes agrarias. 

 Clasificar os sistemas agrarios tradicionais, diferenciando modelos. 

 Mostrar a importancia da gandería e as súas formas de explotación e modelos. 

 Clasificar os espazos forestais, as súas funcións e problemas. 

 Analizar a pesca e a utilización do mar. 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

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

desenvolvemento que amosan estes datos. 

 Diferenza os sectores económicos europeos. 
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 Diferenza aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. 

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

 Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, utilizando 

recursos impresos e dixitais. 

4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Analiza como evolucionou a poboación ocupada no sector primario na Unión Europea. 

 Busca información, identifica, e explica as diferenzas entre os diferentes sistemas 

económicos, tendo en conta a lei da oferta e a demanda. 

 Interpreta textos, gráficos e imaxes que relacionan a economía coa agricultura, a 

gandaría e a pesca. 

 Describe conceptos clave relacionados co desenvolvemento rural sustentable; analiza 

as tecnoloxías agrarias e a súa repercusión no medio ambiente, así como a produción 

para combater a fame no mundo. 

 Describe os tipos de pesca e reflexiona sobre as consecuencias da sobreexplotación. 

5) TEMPORALIZACIÓN: 

O estudio desta unidade comprenderá 6 períodos lectivos durante a 2ª e 3ª semana de 

novembro. 

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

 Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e 

secundario, e extraer conclusións. 

 Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

 Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos. 

 Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 

 Explicar e localizar os tipos de pesca e os seus problemas. 

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

 Comprensión lectora. Lectura de Como é a produción mundial de laranxas?; Por que 

se queixan os cultivadores de café? . 

 Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de mapas, imaxes e gráficos  
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 Comunicación audiovisual. Imaxe aérea dun mapa agrario ; técnicas de pesca ; 

efectos do sector primario sobre o medio ambiente. 

 O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Busca 

información sobre a agricultura biolóxica ; procura información sobre a cadea agro-

comercial do café ; explica que é o PAC ; visita a web comerciojusto.org (páxina 100). 

 Emprendemento. Suxestións para combinar o aumento de produción agraria e o 

desenvolvemento rural sustentable . 

 Educación cívica e constitucional. Por que se queixan os cultivadores de café? 

 Valores persoais. O desenvolvemento rural sustentable ; a negociación.  

 

UNIDADE 4: MINARÍA, ENERXÍA E INDUSTRIA 

Co estudo desta unidade o alumnado debe coñecer as características xerais da minaría e 

comprenderá a súa relación coa enerxía e coa industria; analizará algúns procesos industriais 

e valorará o sistema industrial actual, tendo en conta os seus diferentes aspectos. O alumnado 

saberá cales son as principais potencias industriais e coñecerá o estado actual e as 

características da minaría, da enerxía e da industria en España. 

1) CONTIDOS: 

 A explotación dos recursos naturais: a minaría. 

 As fontes de enerxía. 

 Clasificación das fontes de enerxía. 

 Os desequilibrios entre produción e consumo. 

 Enerxías non renovables: o petróleo, o gas natural, o carbón e o uranio. 

 Enerxías renovables. 

 Nacemento e desenvolvemento da industria. 

 Os trazos do sistema industrial actual: a importancia da investigación, a 

descentralización da produción, a automatización e terciarización industrial e o 

crecemento das industrias multinacionais. 

 Novos factores de localización industrial. 

 O proceso de deslocalización. 

 As potencias industriais: China, primeira potencia industrial, e outras potencias. 
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 O sector secundario na UE. 

 Minaría, enerxía e industria en España. 

 Minaría, enerxía e industria en Galicia. 

 

     2) OBXECTIVOS: 

 Distinguir o sector secundario e as súas actividades. 

 Identificar as bases da actividade industrial. 

 Valorar os problemas e as políticas enerxéticas. 

 Mostrar a importancia dos novos aproveitamentos minerais e enerxéticos, como o 

fracking e os minerais raros. 

 Diferenciar a evolución da industria e das súas paisaxes. 

 Observar de xeito analítico os tipos de industrias e os seus factores de localización. 

 Coñecer as áreas industriais do mundo. 
 

   3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

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

 Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de 

enerxía no mundo. 

 Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 

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

símbolos adecuados. 

 Comparar as características do consumo interior de países emerxentes e potencias 

tradicionais. 

4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Identifica e sitúa nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo e as 

que posúen máis dunha determinada porcentaxe de reserva. 

 Interpreta táboas e gráficos sobre a produción e o consumo de cada tipo de enerxía. 

 Localiza e identifica as zonas do mundo que máis producen e as que máis consomen. 
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 Interpreta gráficos sobre enerxías alternativas. 

 Identifica e nomea as principais formas de enerxía renovable, indicando de cales se 

obtén un maior rendemento na actualidade. 

 Interpreta táboas e gráficos que rexistran datos económicos sobre as principais 

potencias económicas, comparando as súas características de produción e consumo 

por sectores. 

 

5) TEMPORALIZACIÓN: 

Esta unidade traballarase na ultima semana de novembro e na primeira de decembro   

cun total de 7 sesións lectivas. 

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

 Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

 Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos. 

 Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 

 Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. 

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

o comercio desigual e a débeda externa entre países en desenvolvemento e os 

desenvolvidos. 

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

Comprensión lectora. Lectura de Por que os recursos raros son estratéxicos? 

Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de mapas, imaxes e gráficos. 

Comunicación audiovisual. Imaxes sobre a produción de electricidade e sobre as 

enerxías renovables ; mapas sobre os países produtores e consumidores de enerxía. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Busca información 

en Internet: sobre o fracking, que é, as súas vantaxes e os seus inconvenientes ; investiga en 

Internet sobre a Ford Motor Company; busca información sobre proxectos sustentables. 
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Emprendemento. Suxestións para fundar unha industria ; suxestións de solucións para o 

problema de pobreza enerxética. 

Educación cívica e constitucional. Cal é a mellor localización para unha industria?  

Valores persoais. Beneficios ambientais dun proxecto enerxético sustentable. 

UNIDADE 5: OS SERVIZOS 

A finalidade desta unidade é que deben coñecer as características xerais do sector 

servizos; comprenderán como funciona o comercio, e os factores que o afectan; identificarán 

os distintos tipos de comercio e a súa relación co transporte; identificarán e saberán describir 

os tipos de transporte en función das necesidades e das opcións posibles. Recoñecerán a 

importancia do turismo, analizando as súas vantaxes económicas e a súa relación coas demais 

actividades do sector terciario. 

1) CONTIDOS: 

 As actividades dos servizos: a súa importancia dos servizos, tipos de servizos e a súa 

deslocalización. 

 O comercio: factores e tipos. 

 Comercio interior e comercio exterior. 

 A organización do comercio mundial. 

 Un comercio mundial polarizado. 

 Novos eixos comerciais. 

 O comercio da Unión Europea. 

 Afianzamento das relacións Estados Unidos-UE. 

 O transporte: funcións e redes. 

 O transporte terrestre: o transporte por estrada, o transporte por ferrocarril e as redes 

de transporte terrestre. 

 O transporte naval: características, o auxe dos colectores e principais rutas. 

 O transporte aéreo: características, principais rutas, loxística aeroportuaria e 

actividades anexas. 

 O turismo: evolución e tipos de turismo. 
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 Os fluxos turísticos internacionais: destinos e procedencia do turismo.  

 Outros servizos: os servizos financeiros, os servizos de información e comunicación, os 

servizos de empresas e os servizos persoais. 

 O comercio e o transporte en España. 

 O turismo e outros servizos en España. 

 O sector servizos en Galicia: o comercio, os transportes, o turismo e os servizos 

públicos. 

2) OBXECTIVOS: 

 Identificar as actividades do sector terciario, tipos, e importancia no mundo actual. 

 Analizar as redes e sistemas de transporte. 

 Contrastar as últimas tendencias do transporte. 

 Sacar conclusións sobre a importancia do turismo no mundo actual. 

 Interpretar os elementos e evolución histórica da actividade comercial. 

 Comparar os tipos de comercio e espazos comerciais do comercio interior. 

 Diferenciar a organización e áreas do comercio internacional. 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

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

 Describe as características do comercio internacional na actualidade. 

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

constitúen. 

 Identifica os tipos de turismo e os seus efectos. 

 Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 

 Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas 

temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. 

4) INDICADORES DE LOGRO: 
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 Identifica e describe adecuadamente a evolución do comercio e os intercambios a nivel 

internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos; extrae conclusións sobre as 

consecuencias positivas e negativas que ten a globalización. 

 Enumera os bloques comerciais e os seus países membros. 

 Identifica os tipos de turismo. 

 Valora o turismo sustentable. 

 Identifica os fluxos turísticos internacionais. 

 Valora o impacto do turismo na poboación, na economía e no medio natural. 

 Analiza como afecta a inestabilidade política ao turismo. 

 

5) TEMPORALIZACIÓN: 

O estudo do tema está previsto para  o segundo trimestre,á volta de vacacións de Nadal, 

para un total de 6 sesións lectivas. 

 

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

 Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos. 

 Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 

 Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 

 Entender os fluxos e os bloques comerciais. 

 Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica. 

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

Comprensión lectora. É viable o corredor marítimo do Norte? 

Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de textos, mapas, imaxes e gráficos; 

debate sobre a saúde e a educación. 
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Comunicación audiovisual. Produción do sector servizos a nivel mundial ; principais 

bloques comerciais do mundo; densidade da rede de transporte terrestre mundial ; principais 

rutas e portos marítimos; o turismo no mundo; a rede de transporte de España. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Busca información 

en Internet sobre os bloques comerciais e os seus países membro; investiga sobre a 

procedencia dos turistas; completa fichas buscando a información en Internet (páxina 168). 

Emprendemento. Previsión da evolución do turismo 

Educación cívica e constitucional. O comercio xusto; análise das redes de transporte. 

Valores persoais. As relacións internacionais xustas. 

UNIDADE 6: UN MUNDO DE CIDADES 

Ao remate desta unidade os alumnos deben coñecer os aspectos fundamentais da 

cidade e o espazo urbano, describindo o proceso de urbanización e o crecemento das cidades, 

e relacionándoo coa rede urbana mundial; analizará os grandes retos urbanos e saberá 

localizar e describir as principais cidades de España. Os alumnos saberán empregar o visor 

Worldview. 

1) CONTIDOS: 

 A cidade: funcións e estrutura. 

 A organización do espazo urbano: a cidade central, o espazo periurbano, a área 

suburbana e a cidade difusa, un novo modelo. 

 O proceso de urbanización. 

 Os países desenvolvidos. 

 Os países emerxentes e en desenvolvemento. 

 A rede urbana mundial. 

 Os grandes retos das cidades: a contaminación atmosférica, os problemas de tráfico, a 

xestión dos residuos, os problemas de marxinalidade, o abastecemento e outros 

problemas urbanos. 

 As cidades de España. 

2) OBXECTIVOS: 
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 Diferenciar espazo urbano de espazo rural. 

 Entender a evolución do urbanismo nas súas etapas históricas. 

 Distinguir as distintas partes dunha cidade. 

 Saber ler un plano dunha cidade. 

 Tomar conciencia dos principais problemas das cidades actuais e futuras. 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 

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

4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Define unha cidade sustentable. 

 Describe de que xeito pode contribuír a reducir os problemas urbanos. 

5) TEMPORALIZACIÓN: 

Esta unidade abordarase na  última semana de xaneiro e a primeira quincena de 

febreiro. 

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

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

 Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 

 Analizar un plano para distinguir nel as partes dunha cidade. 

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

Comprensión lectora. Existen as cidades sustentables?  

Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de mapas, imaxes e gráficos  

Comunicación audiovisual. Imaxe aérea da estrutura urbana dunha cidade ; as cidades 

máis grandes do mundo ; o sistema urbano español. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Utiliza Google 

Maps ou Bing Maps para coñecer a paisaxe urbana. 
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Emprendemento. Suxestió Emprendemento. Suxestións para resolver os problemas da 

                       “       ”   

Educación cívica e constitucional. Contribuír á redución de problemas urbanos. 

Valores persoais. A marxinalidade urbana. 

 

 

UNIDADE 7: O RETO DO DESENVOLVEMENTO 

O alumnado debe saber que é o desenvolvemento; coñecerá as causas do atraso 

económico dos países en desenvolvemento; comprenderá e reflexionará sobre as 

desigualdades de saúde, de benestar, económicas e sociais, relacionándoas coa pobreza 

extrema e coa fame. Os alumnos e alumnas deben coñecer o estado de desenvolvemento en 

España e exporán hipóteses sobre como avanzar no desenvolvemento. 

1) CONTIDOS: 

 Os países segundo o seu desenvolvemento. 

 Causas do atraso económico: o peso do legado colonial, o desfasamento tecnolóxico, o 

peso da poboación, a carga da débeda externa e as guerras. 

 A pobreza extrema e a fame. 

 O acceso á auga potable. 

 As desigualdades de saúde e benestar. 

 As desigualdades económicas. 

 As desigualdades sociais: a desigualdade de xénero, a explotación infantil e a 

educación da poboación. 

 Como avanzar no desenvolvemento: a axuda exterior, a xestión dos propios gobernos 

e unha organización do comercio máis xusta. 

 Pobreza e desenvolvemento en España- 

      2) OBXECTIVOS: 

 Comprender como se miden as desigualdades de desenvolvemento e os seus 

indicadores básicos 
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 Contrastar os distintos graos de desenvolvemento e diferenciar países de alto e baixo 

desenvolvemento e de desenvolvemento emerxente. 

 Analizar as causas do desenvolvemento desigual. 

 Explicar a evolución recente das desigualdades mundiais.  

 Diferenciar as causas, situación e consecuencias das desigualdades socioeconómicas 

en Europa. 

 Comprender as desigualdades que existen en España. 

 Comprobar os retos pendentes do desenvolvemento humano e algunhas das solucións 

propostas para resolvelos. 

     3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

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

desenvolvemento que amosan estes datos. 

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

 Comparar as características do consumo interior de países emerxentes e tradicionais. 

     4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Interpreta textos, gráficos e mapas, comparando as características de cada tipo de 

poboación en diversos países e analizando o grao de desenvolvemento que mostran 

estes datos. 

 Analiza gráficos para comparar o PIB e a débeda externa de diferentes países. 

 Compara o desenvolvemento de dous países con diferentes indicadores. 

 Recompila datos sobre as características e as causas do subdesenvolvemento e 

realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza e 

conseguir os obxectivos de desenvolvemento 

     5) TEMPORALIZACIÓN: 

A segunda quincena de febreiro, e primeira semana de marzo, ao longo  de 8 sesións 

lectivas, será o período no que se tratará o estudo deste tema. 

      6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

 Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e 

secundario, e extraer conclusións. 
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 Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan os niveis de consumo, 

o comercio desigual e a débeda externa entre países en desenvolvemento e os 

desenvolvidos. 

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

Comprensión lectora. Lectura de África arrinca? 

Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de mapas, imaxes e 

gráficos (páxinas 193, 195-197, 199, 201, 202, 207); realiza un informe sobre a 

pobreza en España  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Busca 

información en Internet e explica en que consiste o programa Fame Cero; 

investigar sobre os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. 

Emprendemento. Suxestións para resolver un caso práctico sobre África. 

Educación cívica e constitucional. Comparar o desenvolvemento de dous 

países.  

Valores persoais. Mensaxes optimistas ou pesimistas sobre o 

desenvolvemento. 

 

 

UNIDADE 8: A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Esta unidade busca que o alumnado comprenda que é a conciencia ambiental e asumila; 

coñecerá os principais problemas que afectan o medio ambiente e saberá cales son os 

principais factores que os causan. O alumnado comprenderá as solucións que poden adoptarse 

para protexer o medio natural e saberá analizar o impacto ambiental nun lugar determinado a 

partir de imaxes de satélite. 

1)CONTIDOS: 

 Deterioración ambiental e nacemento da conciencia verde. 

 A contaminación atmosférica e o cambio climático. 

 A bruma fotoquímica. 

 A choiva aceda. 
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 O buraco na capa de ozono. 

 O efecto invernadoiro e o cambio climático. 

 Como frear a contaminación atmosférica. 

 A auga: escaseza e contaminación. 

 A deforestación: definición, principais zonas afectadas e consecuencias nas selvas 

tropicais. 

 A perda de biodiversidade. 

 A degradación do solo 

      2) OBXECTIVOS: 

 Distinguir como evolucionou ao longo do tempo a relación entre o ser humano e o 

medio. 

 Recoñecer e discriminar os principais problemas aos que se enfrontan o relevo e o 

solo. 

 Constatar os problemas que leva consigo o e-lixo. 

 Recoñecer e discriminar os principais problemas aos que se enfrontan a auga e a 

atmosfera. 

 Analizar a deforestación e as súas consecuencias, e os problemas derivados da 

redución da biodiversidade. 

 Coñecer os principais problemas ambientais en España. 

 Identificar os espazos naturais protexidos en Europa, España e Galicia. 

     3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

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

 Describe a problemática dos refugallos asociados ao consumo tecnolóxico. 

 Indica as zonas con deforestación crítica e as súas causas e consecuencias. 

 Explica os principais problemas ambientais en España.  

      4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Define a sustentabilidade ambiental e identifica os problemas ambientais actuais. 
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 Identifica os espazos protexidos de Galicia. 

 Interpreta imaxes e mapas sobre problemas ambientais actuais; realiza procuras en 

medios impresos e dixitais relacionados con eles e explica as súas conclusións. 

 Valora a importancia dun consumo sustentable e propón medidas para logralo. 

       5) TEMPORALIZACIÓN: 

A quincena  central de marzo, antes da 2ª Avaliación, será o momento no que se abordará 

o estudo deste tema. Usaremos un total de 7 sesións lectivas para iso. 

      6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

 Recoñecer a relación que existe entre as actividades humanas e o medio, e a evolución 

temporal desa relación. 

 Mostrar interese por coñecer que son os refugallos tecnolóxicos e os seus 

inconvenientes. 

 Recoñecer consecuencias da deforestación e a redución da biodiversidade, e localizar 

as áreas xeográficas onde se producen.  

 Identificar os principais problemas ambientais en España.  

      7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

Comprensión lectora. Unha decisión local pode provocar efectos globais? 

Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de textos, mapas, imaxes e gráficos; 

comentar as consecuencias da perda da selva. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Busca información 

en Internet sobre o protocolo de Kyoto; observa a evolución dos desertos. 

Educación cívica e constitucional. A deterioración medioambiental. 

 

UNIDADE 9: A IDADE MODERNA, UNHA NOVA ERA 

A finalidade desta unidade é que Os alumnos deben coñecer as causas das grandes 

descubertas xeográficas, relacionándoas coas exploracións de Portugal e de Castela. 

Comprenderán as características principais dos pobos precolombianos; identificarán e 

describirán os aspectos fundamentais a sociedade e da economía durante a Idade Moderna. 

Os alumnos saberán interpretar gráficos, mapas e imaxes históricas. 
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1) CONTIDOS: 

 Un tempo de exploracións. 

 O mundo coñecido polos europeos. 

 O comercio con Oriente. 

 Os avances na navegación. 

 As exploracións portuguesas. 

 As exploracións castelás. 

 América precolombiana: os maias, os incas e os aztecas. 

 As transformacións sociais e económicas:o auxe da burguesía, unha época de 

prosperidade económica e novos instrumentos económicos 

     2) OBXECTIVOS: 

 Coñecer as datas de inicio e final da Idade Moderna e ter unha visión global dos 

cambios ocorridos durante os séculos xv e xvi. 

 Comprender a época dos descubrimentos. 

 Mostrar a importancia do nacemento do Estado moderno. 

 Apreciar as transformacións demográficas, económicas e sociais ocorridas nos séculos 

xv e xvi. 

 Identificar os cambios relixiosos ocorridos en Europa durante o século XVI, e expoñer 

algunhas das súas consecuencias. 

 Recoñecer a importancia do Humanismo e as súas correntes e difusión por Europa.  

 

 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

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

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

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

Católicos. 
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 Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 

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

 

4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Identifica o legado da era dos descubrimentos. 

 Identifica os pobos precolombianos que convivían nesta época. 

 Identifica a Idade Moderna como unha nova era. 

 Coñece e explica os acontecementos históricos máis significativos. 

 Utilizar o vocabulario histórico e artístico da Idade Moderna con precisión. 

 Coñece e explica os principais acontecementos, en relación co reinado dos Reis 

Católicos. 

 Describe as transformacións sociais e económicas da época. 

5) TEMPORALIZACIÓN: 
Decidimos seguir o criterio do libro de texto, explicando a materia de Historia no 3º 

trimestre para así enlazar co temario de 4º de ESO. Esta unidade constará de 7 

sesións lectivas e abarcará ata comezos sa segunda quincena de abril. 

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

 Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

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

adecuado. 

 Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa. 

 Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade 

Media e a Idade Moderna. 

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

      7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

        Comprensión lectora. Como se demostrou que a Terra era esférica? 

        Expresión oral e escrita. Redactar unha biografía sobre Magallanes. 
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        Comunicación audiovisual. O mapa coñecido polos europeos e as rutas comerciais 

no século XV; Principais exploracións castelás.  

       O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Buscar 

información en Internet de Vasco da Gama; buscar información en Internet e enumerar 

algúns pobos aborixes americanos; investigar sobre descubrimentos arqueolóxicos.  

       Emprendemento.  Suxestións ante distintas posturas sobre restos relacionados coas 

viaxes de Colón. 

       Educación cívica e constitucional. Interpretar a recreación histórica dunha cidade     

azteca. 

 

UNIDADE 10: NOVAS FORMAS DE PENSAR: RENACEMENTO E REFORMA 

Os alumnos e alumnas deben coñecer as formas de pensar durante o Renacemento, 

identificando o cambio de mentalidade; coñecerán o concepto de humanismo e a súa difusión; 

saberán cales son os conceptos novos que se teñen sobre a ciencia e a arte, e recoñecerán a 

relación entre mecenas e artistas. Identificarán e describirán as características fundamentais 

da arquitectura, da escultura e da pintura do Quattrocentro e do Cinquecento. Saberán como 

se expandiu o Renacemento; por España, polos Países Baixos e por Alemaña, identificando os 

aspectos máis importantes dos cambios relixiosos, da ruptura de Lutero, da Reforma, da 

contrarreforma e do Concilio de Trento. 

1) CONTIDOS: 

 O humanismo, unha nova forma de pensar. 

 Unha concepción diferente da ciencia e da arte. 

 O Quattrocentro: a arquitectura, a escultura e a pintura. 

 O Cinquecento: a arquitectura, a escultura e a pintura. 

 A expansión do Renacemento: España, Países Baixos e Alemaña. 

 Os cambios relixiosos: a Reforma. 

 A Contrarreforma. 

 O Concilio de Trento. 

 A nova espiritualidade. 

 Intolerancia e represión. 

2) OBXECTIVOS: 

 Identificar as diferenzas das novas relixións con respecto á Igrexa de Roma. 
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 Valorar a tolerancia e o respecto ao diferente. 

 Apreciar o valor da arte renacentista. 

 Identificar as principais características da arte renacentista. 

 Resumir os principais postulados da Contrarreforma. 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

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

adecuado. 

 Distinguir as principais características da escultura e a pintura do Renacemento  

 Distinguir as principais características da Reforma protestante. 

 Distinguir as principais características da Contrarreforma. 

      4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Identifica o legado do Renacemento e a Reforma. 

 Analiza de onde vén a división relixiosa actual. 

 Utilizar o vocabulario histórico e artístico da Idade Moderna con precisión. 

 Distingue e explica diferentes trazos do Renacemento e do Humanismo. 

5) TEMPORALIZACIÓN: 

Esta unidade verémola a segunda quincena de abril, nun total de 7 sesións lectivas, ata 

a  primeira semana de maio. 

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

 Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa. 

 Explicar as características do pensamento reformista. 

 Saber sintetizar e identificar as principais características dunha obra 

renacentista. 

 Ser capaz de enumerar os principais artistas do Renacemento. 

 Poder identificar aos protagonistas da Reforma e Contrarreforma. 

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

Comprensión lectora. Foi Leonardo dá Vinci un xenio? 
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Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de textos, mapas, imaxes e gráficos;  

elaboración dunha breve biografía de Miguel Anxo. 

Comunicación audiovisual. Unha imprenta de comezos da Idade Moderna; elementos 

clásicos na igrexa de Santo Andrés de Mantua; O xuízo final, de Miguel Anxo; unha cidade do 

Renacemento: Florencia. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investiga sobre 

como diagnosticaban as enfermidades e busca información sobre Miguel Servet; buscar 

información en Internet sobre a Galería dos Uffizi.  

Educación cívica e constitucional. A imprenta; Florencia, unha cidade do 

Renacemento; A Inquisición; Novas relixións.  

 

UNIDADE 11: A FORMACIÓN DO IMPERIO ESPAÑOL 

Esta unidade é importante porque os alumnos deben coñecer as características máis 

importantes das formas de monarquías autoritarias. Saberán cales foron os feitos máis 

relevantes, sucedidos durante o reinado dos Reis Católicos. Identificarán e describirán as 

características fundamentais do Imperio español dos Austrias; buscarán información e 

aprenderán o que significou para España e para o resto do mundo a conquista e a colonización 

de América. 

1) CONTIDOS: 

 A aparición do Estado moderno: as monarquías autoritarias e as monarquías europeas 

a comezos da Idade Moderna. 

 O reinado dos Reis Católicos. 

 O imperio español; os problemas internos. 

 O imperio de Carlos V. 

 A Monarquía Hispánica de Filipe II. 

 Os problemas financeiros do imperio. 

 A organización do Imperio: os órganos de goberno, a sociedade e as actividades 

económicas. 

 Os problemas exteriores: a rivalidade con Francia, a expansión do Imperio turco, a 

defensa do catolicismo e a guerra de Flandres. 
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 A conquista de América. 

 A organización dos territorios americanos: o goberno das indias e a sociedade colonial. 

2) OBXECTIVOS: 

 Analizar o reinado dos Reis Católicos e resaltar a súa importancia histórica como inicio 

da Idade Moderna en España.  

 Interpretar a importancia histórica dos reinados de Carlos I e Felipe II.  

 Sacar conclusións sobre os procesos de conquista, colonización e organización de 

América.  

 Comprender a política, a economía, a sociedade e a vida cotiá na España do século 

XVI.  

 Formar redes conceptuais sobre o esplendor cultural e artístico do Século de Ouro.  

 Analizar o inicio da Idade Moderna en Galicia.  

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos. 

 Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 

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

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

 Distingue as diferentes entidades xeopolíticas da monarquía hispánica no século XVI.   

 Coñece as liñas principais da política exterior hispánica durante o século XVI.  

4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Identifica o legado da conquista de América. 

 Busca información en Internet, coñece e describe obras e legado de artistas, 

humanistas e científicos. 

 Identifica e explica as características de réximes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios e absolutos; describe os feitos históricos principais que sucederon na 
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época; interpreta mapas e elabora eixos cronolóxicos sobre os territorios herdados e os 

anexionados. 

 Analiza o mapa do Imperio español e explica a información que observa nel. 

5) TEMPORALIZACIÓN: 

Esta unidade didáctica traballarase durante 8 sesións lectivas, entre a primeira semana 

de maio e a terceira semana de maio, esta última inclusive, cun total de 8 sesións 

lectivas 

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

 Explicar as características da conquista de América: causas, características e 

etapas.  

 Distinguir a evolución cultural e as principais características da arquitectura 

renacentista en España.  

 7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

Comprensión lectora. Como combatían os terzos españois? 

Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de textos, mapas, imaxes e gráficos. 

Comunicación audiovisual. O mapa do Imperio español. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investiga que fillos 

e fillas dos Reis Católicos contraeron matrimonio con príncipes doutros Estados. 

Emprendemento. A cochinilla, unha tinguidura de moda outra vez?  

Educación cívica e constitucional. Análise dos efectos en América da conquista 

española. 

Valores persoais. O vestido e a sociedade. 

 

UNIDADE 12: A EUROPA DO BARROCO 

Co estudo desta unidade Os alumnos deben coñecer as características fundamentais do 

Barroco e as circunstancias que acompañaron ao declive da Monarquía Hispánica e ao 
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ascenso de novas potencias. Saberán en que consistiu a revolución científica. Identificarán e 

describirán a arte barroca e as características principais do Século de Ouro español. 

Interpretarán e describirán unha declaración de dereitos. Analizarán unha pintura barroca. 

Describirán a vida cotiá a través da pintura e saberán analizar o papel da pirataría. Aprenderán 

a representar unha obra de teatro. 

1) CONTIDOS: 

 Unha época de crise: a crise demográfica, o empobrecemento do campo, a crise 

económica nas cidades e numerosos conflitos sociais. 

 O declive da Monarquía Hispánica: o goberno dos validos, graves problemas internos, 

unha economía en crise e o final da dinastía dos Austrias. 

 O fin da hexemonía española en Europa. 

 Francia, primeira potencia europea. 

 A monarquía absoluta de Luís XIV. 

 O éxito comercial das Provincias Unidas. 

 O triunfo do parlamentarismo en Inglaterra. 

 A revolución científica. 

 Arte Barroca: arquitectura e urbanismo. 

 A escultura barroca: características. 

 A pintura barroca: características. 

 A escola italiana, a escola holandesa e a escola flamenga. 

 O Século de Ouro español. 

 Galicia na Idade Moderna. 

2) OBXECTIVOS: 

 Identificar algunhas transformacións e conflitos europeos característicos do século 

XVII. 

 Distinguir as características dos réximes monárquicos absolutos e parlamentarios. 

 Apreciar a evolución da poboación e a economía de Europa no século XV 
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 Iniciarse no estudo da monarquía hispánica no século XVII. 

 Distinguir os trazos esenciais da sociedade e a vida cotiá no século XVII, tanto en 

Europa coma en España. 

 Extraer conclusións sobre a ciencia e a cultura do século XVII. 

 Formar redes conceptuais sobre a arte barroca. 

 Apreciar o Barroco en Europa, España, Galicia e América. 

 

 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos. 

 Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos 

“T          ”  

 Coñece a evolución demográfica de Europa no século XVII.  

 Identifica os reis e gobernantes españois do período.  

 Coñece a estrutura social europea da Idade Moderna.  

 Identifica o conxunto de autores que dan lugar ao concepto do Século de Ouro.  

 Coñece os trazos estilísticos do Barroco.  

4) INDICADORES DE LOGRO: 

 Interpreta mapas sobre as posesións de España, as que perdeu e os países que as 

anexionaron, explicando as causas e as consecuencias de tratados e de guerras como 

      “T          ”  

 Identifica distintos réximes políticos a partires dunha serie de textos históricos. 

 Clasifica unha obra de arte a partires das súas características principais. 

 Sitúa e coñece aos principais personaxes culturais do século XVII. 

5) TEMPORALIZACIÓN: 

Esta unidade estudarase nun total de 8 sesións lectivas, que van desde a última 

semana de maio ata mediados de xuño, xusto antes do final da  terceira avaliación. 

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 
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 Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas. 

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

en Europa. 

 Sinalar as características da monarquía española no século XVII, citar monarcas e 

validos representativos e identificar os seus problemas.  

 Distinguir os trazos esenciais da sociedade no século XVII, e coñecer aspectos da vida 

cotiá.  

 Coñecer as bases da ciencia moderna. 

 Recoñecer as características da arte barroca, identificándoas en obras significativas.  

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

Comprensión lectora. Lectura e comentario de Era Versalles só un palacio? 

Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de textos, mapas, imaxes e gráficos. 

Comunicación audiovisual. A paz de Westfalia ; Características barrocas dunha igrexa; 

A praza de San Pedro; Comparación entre o David de Bernini e o David de Miguel Anxo. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. busca información 

en Internet sobre un edifico ou praza realizados en Roma na época do Barroco. 

Educación cívica e constitucional. Relación entre a imaxe e o grupo social aparente; 

Os símbolos do poder absoluto; O parlamentarismo. 

Valores persoais. A vida cotiá. 

 

 



PROGRAMACION POETA  AÑON 2015/16 

104  

 

32. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

Traballar de xeito competencias na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou a alumna adquire 

un maior grao de protagonismo.  

En concreto, na área de Xeografía e Historia:  

Necesitamos adestrar de xeito sistemático os procedementos que conforman a estrutura da 

materia. Se ben a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no 

currículo básico. O alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e análise 

sobre os grandes feitos históricos, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións 

consideran. Para iso necesitamos certo grao de adestramento individual e traballo reflexivo 

de procedementos básicos da materia: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

argumentación en público e a comunicación audiovisual. 

Nalgúns aspectos da área, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do 

adestramento de habilidades sociais básicas e enriquecemento persoal desde a diversidade, 

unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto.  

Por outro lado, cada alumno parte dunhas potencialidades que definen as súas intelixencias 

predominantes, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das 

intelixencias múltiples facilita que todos os escolares poidan chegar a comprender os 

contidos que pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe. 

Na área de Xeografía e Historia é indispensable a vinculación a contextos reais, así como 

xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais 

facilitan este aspecto, que se podería complementar con proxectos de aplicación dos contidos.  

 



PROGRAMACION POETA  AÑON 2015/16 

105  

 

33. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Os materiais cos que profesorado e alumnado traballarán nesta materia son os seguintes: 

 Libro de texto: Xeografía e Historia. Serie Descubre. Proxecto Saber Facer. Ed. 

Santillana. 

 Mapas, textos, gráficas e fotografías de carácter histórico e xeográfico. 

 Material audiovisual relacionado coa Xeografía e coa Historia. 

 Na aula disponse de ordenador e proxector, con conexión a internet. 

 Internet e material dixital. 
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34. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN 

Tendo en conta os criterios de avalición xerais indicados ao comezo desta programación, 

ademais daqueles outros que se foron concretando ao longo de cada unha das unidades 

didácticas que forman parate desta materia, cómpre agora salientar cal é o proceso de 

cualificación e por conseguinte promoción de curso segundo os criterios antes referidos. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

E PROMOCIÓN. 

Realizarase unha avaliación inicial do alumnado co obxecto de poder adaptar a programación 

ás características do mesmo.. 

Algúns dos procedementos e instrumentos que se poden empregar para avaliar o proceso de 

aprendizaxe: 

 Observación sistemática 

 Observación directa do traballo na aula.. 

 Observación directa sobre a participación e interese e a súa actitude favorable 

 Analizar as producións dos alumno 

 Caderno de clase. 

 Resumos. 

 Actividades en clase (problemas, exercicios, respostas a preguntas etc.). 

 Traballos monográficos. 

 Traballos de investigación. 

 Avaliar as exposicións orais dos alumnos 

 Debates 

 Postas en común.. 

 Realizar probas específicas 

 Obxectivas. 

 Exposición dun tema, en grupo ou individualmente. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

As cualificacións serán o resultado dos seguintes aspectos:: 

2. .- As probas: 70 % da nota da avaliación 

       -Libro de lectura: 10% 

1ª AVALIACIÓN: La vuelta al mundo de un forro polar rojo. Wolfang Korn. 
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2ª AVALIACIÓN: A volta ao mundo en 80 días. Julio Verne. 

3ª AVALIACIÓN: Los tres mosqueteros. A. Dumas. 

En cada avaliación o alumnado realizará un mínimo de dúas probas orais ou escritas, 

globalizadoras dos contidos que nese momento deberán de estar asimilados polo alumnado, 

correspondente a materia traballada. 

A valoración respecto as probas farase atendendo os seguintes criterios : 

 Se está ben estruturada desde o punto de vista dos conceptos estudados. 

 Se os alumnos empregan correctamente os conceptos traballados. 

 Se a expresión escrita demostra que o alumno sabe o que quere dicir. 

 Se o vocabulario e a ortografía están empregados correctamente. 

 Se a presentación é correcta. 

A nota correspondente aos exames calcularase facendo a media entre os exames realizados 

en cada avaliación. Non se realizará media se algún dos exames ten unha cualificación inferior 

a 4, figurando nesa avaliación un suspenso independentemente da nota do outro exame. 

A nota mínima de media nas probas en cada avaliación, para poder acadar o aprobado ( un 5 

sobre 10) será un 5. 

2.- Traballo diario: na aula e na casa . 10% da nota 

O caderno da clase contendo os apuntes e as actividades diarias . Terase en 

conta : 

 Se o alumno realiza diariamente as tarefas asiñadas. 

 Se reflexa una comprensión da materia estudada. 

 Se está debidamente presentado en tempo e forma. 

 

Os traballos: Inclúen a presentación de sínteses parciais, traballos, comentarios, resúmenes 

etc.. tanto de maneira individual como en grupos. Na valoración dos traballos seguiranse os 

mesmos criterios que nas probas. 

3 .- A actitude do alumno na clase: 10% da nota 

Neste apartado terase en conta a participación no seu proceso de aprendizaxe, e o 

comportamento na aula . Por tanto avaliarase: 

 A actitude participativa, responsable e de cooperación. 
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 O interese e predisposición de cara a realización do traballo.. 

 O respecto aos compañeiros, profesor e a toda a comunidade educativa. 

 O respecto polo material tanto individual como común. 

 Portar diariamente o material necesario. 

 A puntualidade tanto na entrada de clase como como nos términos fixados na 

elaboración das tarefas. 

Para superar o curso será indispensable ter aprobado as tres avaliacións cunha nota mínima 

numérica de 5.  

As avaliacións con cualificación negativa terán unha proba de recuperación unha vez rematado 

o trimestre.  

Aqueles alumnos/as que non tiveran superadas as avaliacións durante o curso, realizarán unha 

recuperación por avaliación. Se ó final de curso algún alumno/a aínda tivese, logo de facer as 

recuperacións, unha avaliación suspensa, terá outra oportunidade de recuperala. Cando o 

resultado  deste proceso sexa negativo o alumnado terá que presentarse á proba 

Extraordinaria de setembro. 

Segundo o recollido no Regulamento de Réxime Interno do IES, a falta reiterada a clase pode 

provocar a imposibilidade de avaliar ao alumnado. A tal fin, establécese que o alumnado 

poderá perder o dereito a avaliación continua nunha materia cando o número de faltas non 

xustificadas por curso exceda do sinalado pola lei 

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua deberá realizar os traballos 

encomendados polo profesorado e presentarse a unha proba final no mes de xuño. 

 

 Asemade promocionarán en setembro todos aqueles que consigan unha nota mínima 

de 5 puntos na proba da convocatoria extraordinaria, atendendo aos criterios específicos 

que se detallan no apartado dedicado ao respecto 

 

35.  PLAN DE RECUPERACIÓN ESTIVAL. PROBA 

EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 

     Ao alumnado que deba ir á proba extraordinaria de setembro entregaráselle un plan de 

traballo para facer no verán segundo a materia explicada durante o curso, debendo entregar 

todo o día do exame. 

A  cualificación final da proba extraordinaria  se obterá da seguinte maneira: a nota do exame 

será o 80 % e a das fichas e os traballos o 20 %.  
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36. INDICADORES DE AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO 

Aos indicadores de logro especificados en cada unha das unidades didácticas expostas 

anteriormente nesta programación didáctica hai que engadirlles os seguintes, que son os 

xenéricos ao estudo da Xeografía e da Historia. 

 Observa e comprende os datos reflectidos en distintos tipos de mapas para estudar a 

xeografía. 

 Identifica os elementos de dúas imaxes de satélite, reproducidas con diferentes 

técnicas. 

 Localiza un lugar no mapa, segundo as súas coordenadas xeográficas. 

 Utiliza ferramentas dixitais para localizar lugares no planeta e describe a súa situación. 

 Observa e comprende os datos reflectidos en distintos tipos de mapas para estudar a 

xeografía. 

 Analiza datos estatísticos. 

 Interpreta un gráfico. 

 Recoñece os trazos que definen a actividade económica, as súas fases e os sectores 

económicos. 

 Interpreta textos, gráficos e imaxes que relacionan a economía coa agricultura, a 

gandaría e a pesca. 

 Busca información, identifica e explica os resultados obtidos na súa investigación. 

 Identifica e describe as fontes históricas que utilizan os historiadores, como bibliotecas, 

arquivos, etc. 

 Identifica e describe fontes escritas e non escritas, explicando a necesidade de fontes 

para escribir a historia. 

 Identifica e describe as formas de estudar a historia: diacrónica e sincrónica. 

 Interpreta unha liña do tempo e responde preguntas sobre a información que reflicte, 

en referencia aos diferentes acontecementos históricos, distinguindo as etapas 

correspondentes ás épocas representadas. 

 Utilizar o vocabulario histórico e artístico da Idade Moderna con precisión. 
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Coñece e explica os acontecementos históricos máis significativos 
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37. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 

aprendizaxe, polo que orientarase a intervención en función desta variedade. Daquela, 

empregaranse recursos básicos para desenvolver distintas estratexias de ensino para facilitar 

as aprendizaxes do alumnado en función das súas necesidades concretas. Isto esixe un 

tratamento en diferentes niveis de profundidade dos contidos, tendo en conta que o texto 

expositivo e as actividades de síntese desenvolverán os contidos básicos da unidade. 

     Ademais elaboraranse actividades que terán distintos niveis de dificultade e incluiranse 

actividades de reforzo e de ampliación para cada un dos temas que conforman o libro de cada 

alumn@ 
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38. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

En cada unha das unidades didácticas descritas nesta programación foise facendo referencia 

ao tratamento concreto dunha serie de aspectos transversais. Polo tanto agora non queda máis 

que facer un resume global, e en conxunto, deses temas respecto da globalidade da materia. 

Xa que logo estes son os temas transversais e a súa presenza e tratamento na programación 

de Xeografía e Historia de 3º ESO. 

 

1.  COMPRENSIÓN LECTORA: 

Fundamentalmente proporase en cada unidade didáctica a lectura dun texto relacionado cos 

contidos a traballar. Asemade nalgúns casos pedirase a elaboración de redaccións sobre algún 

dos aspectos tratados no tema.  

A lectura dos textos será individual, pero tamén en grupo. Ao remate da mesma proporase a 

realización de debates coa finalidade de avaliar a comprensión do texto. 

 

2. EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: 

En relación co aspecto anterior e complementándoo, proporase a redacción de textos e a 

exposición oral de traballos sobre eses textos ou outros distintos. En todo caso cada un deles 

relacionado coa materia explicada. 

 

3. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 

Xunto coas novas tecnoloxías e un aspecto moi importante no traballo na clase. 

Aproveitando os fondos audiovisuais cos que conta o centro, máis aqueles outros aos que se 

pode acceder por internet, as explicacións do libro de texto e do material escrito co que se 

traballa, complementaranse co visionado de películas, documentais e/ou reportaxes sobre os 

temas obxecto de estudo. 

 

4.  TRATAMENTO DAS TIC: 

Van ser un aspecto moi importante desde o punto de vista metodolóxico porque supoñen 

unha ferramenta moi importante, non só para a procura de información ou para a adquisición 

de materiais audiovisuais existente na Rede, senón tamén para a elaboración de traballos, 

presentación, gráficas mediante o uso das novas tecnoloxías. Así permitirase ao alumnado o 

coñecemento de programas informáticos útiles para traballar cos materiais de xeografía e 

historia. 

5.  EMPRENDEMENTO: 

Con este tema transversal o que se busca é conseguir que o alumnado se mostre 

interesado por aquelas actividades que poñan de manifesto a súa capacidade creativa e 

innovadora á hora de levar a cabo proxectos emprendedores en relación non só coa xeografía 

senón tamén coa historia. 
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6.  EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: 

O estudo da xeografía e da historia permite achegarse ao coñecemento doutras culturas 

distintas, xa no tempo, xa no espazo, polo que o alumnado aprende normas cívicas, de 

comportamento sobre todo o respecto pola cultura diferente da propia e polos dereitos dos 

demais. Así pois é un valor importante a transmitir a través do coñecemento xeográfico e 

histórico, que en ningún caso pode quedar de lado. 

 

 

 

39. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

  As actividades planificadas para este curso, sempre que sexa posible a súa realización neste 

nivel educativo na materia de Xeografía e Historia son as seguintes: 

 

-Visita a un parque eólico, SOTAVENTO. 

-Visita a unha fábrica da comarca. 

-Participación en actividades da semana cultural  relacionadas co arte e a historia. 
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40. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 

MODIFICACIÓN DA PDA 

 

Ao igual que nas restantes materias que son responsabilidae deste departamento o 

seguimento, avaliación e, se é o caso, modificación desta programación, farase nas reunións 

conxuntas de tódolos membros do departamento. Estas reunións teñen unha periodicidade 

mensual, polo que fundamentalmente nas que se celebren a comezos de trimestre, ademais 

de valorar os resultados académicos do alumnado, observarase o cumprimento dos contidos e 

demais aspectos programados, para se fose necesario proceder as modificacións requiridas. 

Xa que logo, a revisión da programación didáctica é un proceso de seguimento continuo, co fin 

de permitir calquera modificación sen ter que esperar ao final de curso. Está claro que calquera 

modificación será logo comunicada ao alumnado para que teñan coñecemento dela. 

Con todo, ao remate do curso o departamento fará unha avaliación final da programación que 

pasará a estar recollida na memoria final.  

 

 

 

 

41. CUARTO CURSO DE ESO.  HISTORIA 

 

OBXECTIVOS. 

 

1. Situar no espazo e no tempo o nacemento do mundo moderno,recoñecer as súas 

características diferenciais e sinalar a importancia dos grandes descubrimentos, 

valorando o papel desempeñado polos habitantes da Península Ibérica no procedo de 

cambio. 

 

2. Identificar e explicar os trazos políticos, económicos e sociais da Europa do século XVI, 

recoñecer a importancia da hexemonía española e analizar o mundo da Reforma e da 

Contrarreforma. 
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3. Sinalar a importancia cultural do Humanismo e o Renacemento na Europa da época, 

situar no espazo a súa difusión, e recoñecer autores e obras significativas do período. 

 

4. Situar no espazo e no tempo a Europa do absolutismo, sinalando diferenzas entre 

países e áreas, e explicar as características distintivas da sociedade, a política e a 

economía da época. 

 

5. Identificar os trazos políticos, económicos e sociais do Século de Ouro español. Sinalar 

as súas achegas culturais e valorar o seu legado cultural. 

 

6. Coñecer e explicar as principais etapas da revolución francesa, aplicar conceptos como 

Europa da Restauración, revolucións liberais, .. e analizar a independencia dos EE.UU. 

e da América española. 

 

7. Amosar a importancia da Revolución industrial en Inglaterra, e coñecer a súa difusión e 

as transformacións sociais e económicas producidas por ela. 

 

8. Describir a crise do Antigo Réxime en España e en Galicia, coñecer a formación do 

Estado liberal na España do século XIX, e analizar a arte e a cultura do século XIX en 

España e en Galicia. 

 

9. Interpretar os procesos de unificación de Italia e Alemaña, a expansión colonial e as 

súas consecuencias, e describir a cultura europea no século XIX.  

 

10. Formar redes conceptuais sobre o período de entreguerras, coñecer a revolución rusa 

e o ascenso dos totalitarismos, e identificar a singularidade española e de Galicia na 

época histórica analizada. 

 

11. Distinguir a singularidade da Segunda Guerra Mundial e coñecer as súas principais 

consecuencias (a nova orden internacional, a ONU, a descolonización), e relacionar os 

acontecementos históricos coa ciencia, a cultura e a arte na segunda metade do século 

XX. 

 

12. Coñecer as bases do mundo actual, a evolución do mundo occidental e do mundo 

comunista, e analizar a construción da unidade europea. 
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13. Comprender as consecuencias do fin da Guerra Fría e os principais problemas do 

mundo actual. 

 

14. Coñecer a evolución de España desde o franquismo ata a democracia e analizar as 

principais transformacións económicas, políticas, sociais e culturais ocorridas en 

España e en Galicia. 

 

 

42.  CONTIDOS. 

 

A) CONCEPTUAIS. 

1. O s. XVIII. O Antigo Réxime. 

 As pegadas do Antigo Réxime. 

 Un mundo basicamente rural. 

 O goberno a comezos do século XVIII. 

 A ilustración e o despotismo ilustrado. 

 O liberalismo e quebra do Antigo Réxime. 

 España: o reformismo e centralismo. 

 O rococó e o Neoclasicismo. 

 Galicia no século XVIII. 

2. As revolucións políticas ( 1776 -1848 ). 

 A Revolución Americana 

 A Revolución francesa. 

 O Imperio Napoleónico. 

 A Restauración. 

 Unha nova onda revolucionaria(1820-1848). 

 A Independencia de América Latina. 

 O Neoclasicismo e o Romanticismo. 
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 Independencia de Hispanoamérica. 

3. A Revolución industrial. 

 Fases da revolución industrial. 

 A primeira Revolución industrial. 

 A revolución dos transportes. 

 A segunda Revolución industrial. 

 A sociedade de clases. 

 O movemento obreiro: marxismo e anarquismo. 

 O Realismo pictórico. 

4.  A Época do imperialismo. 

 A época da segunda revolución industrial. 

 A situación política en Europa. 

 As orixes do imperialismo europeo. 

 Os grandes imperios coloniais. 

 A administración e a vida nas colonias. 

 Estados Unidos: o nacemento dunha potencia 

 A pintura: o Impresionismo, o Modernismo o Fauvismo e o Cubismo.  

 A arquitectura: o Modernismo. 

5. España e Galicia no século XIX. 

 Guerra e revolución.  

 As Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812. 

 O Reinado de Fernando VII. 

 A construción do Estado liberal: o reinado de Isabel II e o Sexenio Democrático.  

 A Restauración: a volta da monarquía constitucional. 

 O desenvolvemento económico e social. 

 Galicia no século XIX 
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6.  A Primeira Guerra Mundial. 

 Orixe. 

 O desenvolvemento da Primeira Guerra Mundial. 

 Un conflito diferente. 

 As consecuencia e a organización da paz. 

7.  A Revolución Rusa e a URSS. 

 As orixes da Revolución Rusa. 

 A Revolución de Outubro de 1917 e a guerra civil. 

 A formación do estado soviético. 

 A ditadura stalinista. 

 A construción dunha potencia económica. 

8. A crise de entreguerras. 

 O  “                  ”  

 A crise económica dos anos trinta. 

 Crise da democracia e ascensos dos totalitarismo. 

 A Italia fascista. 

 Hitler e o nazismo alemán. A ideoloxía nazi. 

 Un réxime totalitario. 

 Un réxime totalitario. 

9.  A II Guerra Mundial. 

 Orixes e causas 

 A ofensiva do Eixe. 

 A vitoria aliadas. 

 A organización da paz. 

 As consecuencias da guerra. 

10. España e Galicia de 1902 a 1939. 

 A crise do liberalismo. 
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 A II. República. 

 A Guerra Civil Española. 

 Galicia no primeiro terzo do século XX. 

 A Idade de Prata: as xeracións do 98, do 14 e do 27. 

 

11. A Guerra Fría: ( 1939- 1989). 

 As orixes 

- os bloques 

 Etapas da Guerra Fría: 

-a fase de tensión 

-a fase de coexistencia pacífica 

-a segunda guerra fría. 

12. A descolonización. 

 A descolonización: definición, causas e procesos. 

 A descolonización de Asia. 

 A descolonización de África. 

 Oriente Medio: o conflito árabe-israelí. 

 O colonialismo e o subdesenvolvemento. 

 

13.O mundo da Guerra Fría. 

 O bloque occidental: do benestar á crise. 

 A crise do petróleo. 

 A hexemonía estadounidense. 

 Europa occidental e a CEE. 

 O milagre xaponés. 

 A desaparición da URSS. 

 O maoísmo en China. 

 A Revolución Cubana. 

 O fundamentalismo islámico en Irán e Afganistán. 
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 A evolución en outros países de América latina, África e Asia. 

14. España, a ditadura de Franco: (1939-1975 ). 

 Características xerais. 

 Os apoios do franquismo. 

 A situación dos vencidos: exilio e represión. 

 A posguerra: fascismo e miseria. 

 O asentamento do réxime. 

 Os cambios dos anos 60. 

 A crise final da ditadura. 

15. O mundo a principios do s. XX. 

 A desaparición do bloque comunista: a Perestroika de Gorbachov, as revolucións de 

1989 na Europa do leste e a disolución da URSS. 

 A hexemonía dos EE.UU. 

 A construción da unidade europea. Evolución cronolóxica do proceso integrador. Retos 

actuais. 

 A Rusia de Yelsin a Putin. 

 China despois de Mao. 

 O mundo islámico. 

 Os grandes conflitos dos últimos anos. 

 A globalización. 

 Os cambios sociais. 

 A cultura do noso tempo. 

16. España: transición e democracia. 

 A transición. A constitución de 1978 e o Estado das Autonomías. Nova división 

territorial. 

 O Estatuto de autonomía. 

 O intenso cambio social: envellecemento, inmigración, o cambio das mulleres e a 

mellora educativa. 
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B) PROCEDEMENTAIS 

 Obtención de información a partir de diversas fontes e realización de pequenas 

investigacións, aplicando os instrumentos conceptuais propios da Historia. 

 Realización de tarefas en grupo e participación en debates de actualidade de contido 

histórico, mantendo en todo momento unha actitude construtiva, tolerante e solidaria. 

 Elaboración, análise e comentario de mapas, gráficos, diagramas, eixes cronolóxicos 

de contido histórico e utilizar procedementos xerais elaborados polas ciencias sociais. 

 Realización, coa axuda do profesor, dunha sinxela investigación de carácter descritivo 

sobre algún feito ou tema local, abordando tarefas de indagación directa(traballo de 

campo, enquisa, entrevista, busca e consulta de prensa...), consulta de información 

complementaria, e comunicar os resultados do estudio. 

 Elaboración de informes e participación en debates sobre cuestións da vida cotiá no 

mundo actual(situacións de marxinación, casos de violencia, problemas das mulleres e 

da xente nova)partindo da información obtida dos medios de comunicación. 

 Análise de aspectos fundamentais recollidos en diversos textos históricos. 

 Busca de causas próximas e causas afastadas dos conflitos do mundo actual, e análise 

das consecuencias de acontecementos a curto, medio e longo prazo. 

 Realización de debates a partir da análise de textos ou informacións de prensa que 

describan situacións opostas ante un mesmo problema. 

 Realización de traballos de indagación sobre o patrimonio artístico, tecnolóxico ou 

industrial de Galicia. 

 Análise de obras de arte, relacionadas coa sociedade da súa época e comparándoas 

coas producidas noutras épocas. 

C) ACTITUDINAIS. 

 Sensibilidade e preocupación polo rigor e obxectividade na busca e interpretación da 

información histórica. 

 Valoración dos vestixios do pasado e disposición a actuar de maneira favorable á súa 

conservación. Valoración positiva da súa propia lingua como vehículo imprescindible no 

desenvolvemento da identidade persoal. 

 Tolerancia, respecto e valoración crítica de épocas e sociedades distintas da propia, 

valorándoas como elementos enriquecedores da existencia colectiva da sociedade. 
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 Curiosidade por indagar na orixe das tensións e dos conflitos no mundo 

contemporáneo. 

 Valoración dos dereitos humanos como unha conquista histórica. 

 Interese por coñecer obras artísticas de épocas distintas para desenvolver o gusto 

estético persoal. Respecto polo patrimonio cultural da propia comunidade e interese 

pola súa conservación. 

 Toma de conciencia da responsabilidade colectiva na conservación da paz mundial 

fronte a calquera ameaza. 

 Sensibilidade ante os problemas sociais derivados das situacións de desigualdade. 

Solidariedade e rexeitamento de toda discriminación por razón de idade, xénero, etnia, 

      ó                …              ó                                           

persoas. 

43.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 Situar no e no espazo os períodos e feitos transcendentes e procesos históricos 

relevantes que se estudan neste curso identificando o tempo histórico no mundo, en 

Europa e en España aplicando as convencións e conceptos habituais no estudio da 

Historia. 

 Identificar as causas e consecuencias de feitos e procesos históricos significativos 

establecendo conexións entre elas e recoñecendo a causalidade múltiple que 

comportan os feitos sociais. 

 Enumerar as transformacións que se producen en Europa no s. XVIII tomando como 

referencia as características sociais, económicas e políticas do A. Réxime, e explicar 

os trazos propios do reformismo borbónico en España. 

 Identificar os trazos fundamentais dos procesos de industrialización e modernización 

económica e das revolución liberais burguesas, valorando os cambios económicos, 

sociais e políticos que supuxeron, identificando as peculiaridades destes procesos en 

España. 

 Explicar as razóns do poder político e económico dos países europeos na segunda 

metade do s. XIX identificando os conflitos e problemas que caracterizan estes anos, 

tanto internacionais como no interior dos estados, especialmente os relacionados coa 

expansión colonial e coas tensións sociais e políticas. 

 Identificar e caracterizar as distintas etapas da evolución política e económica de 

España durante o s. XX e os avances e retrocesos ata acadar a modernización 

económicas, a consolidación do sistema democrático e a pertenza a Unión Europea. 
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 Caracterizar e situar no tempo e no espazo as grandes transformacións e conflitos 

mundiais do s. XX e aplicar este coñecemento á comprensión dalgúns dos problemas 

internacionais mais destacados na actualidade. 

 Realizar traballos individuais e en grupo sobre algún foco de tensión política ou social 

no mundo actual, indagando os seus antecedentes históricos, analizando as causas e 

posibles desenlaces, utilizando fontes de información que ofrezan interpretacións 

diferentes ou complementarias dun mesmo feito. 

44.   TEMPORALIZACIÓN. 

1º Avaliación: temas 1 al 5. 

2º Avaliación: temas 6 al 10. 

3º Avaliación: temas 11 al 16. 

 

5. CONTIDOS MÍNIMOS 

 Definir monarquía absoluta e explicar as súas características fundamentais. Principais 

exemplos. 

 Coñecer os trazos esenciais dos diferentes estamentos sociais. 

 Coñecer os elementos característicos da arte barroca. Coñecer a algúns dos artistas 

máis representativos e a súas obras 

 Coñecer os conceptos de Ilustración, guerra de Sucesión e Despotismo Ilustrado, 

Mercantilismo... 

 Analizar as principais características do Estado borbónico en España. 

 Explicar a crise do Antigo Réxime desde o punto de vista social, político e ideolóxico. 

 Valorar a importancia da Revolución Francesa e as consecuencias que dela se 

derivaron e coñecer as súas etapas máis significativas. 

 Citar as principais características do imperio napoleónico e as súas etapas.  

 Identificar os aspectos básicos da Independencia de América Latina. 

 Distinguir o Romanticismo e o Neoclasicismo e citar autores e exemplos das súas 

obras. 

 Coñecer os factores da guerra da Guerra de Independencia contra os franceses. 

Principais etapas. Consecuencias. 

 Analizar o papel das Cortes de Cádiz no momento e explicar as características da 

Constitución de 1812. 
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 Coñecer a importancia das revolucións liberais burguesas.  

 Diferenciar as distintas revolucións liberais burguesas e diferenciar as causas e as 

consecuencias de cada unha delas. 

 Coñecer a nova realidade social e o papel das clases sociais, sobre todo da burguesía 

e do proletariado. 

 Saber definir: Revolución Industrial, revolución agrícola e demográfica, fábrica, 

maquinismo, movemento obreiro. 

 Diferenciar as principais fases da Primeira e da Segunda Revolución Industrial e as 

súas principais características. 

 Coñecer os principais trazos da crise do Antigo Réxime en España. 

 Coñecer os principais acontecementos do Reinado Isabelino. 

 Desenvolver os principais trazos da Restauración. 

 Analizar as causas e as consecuencias do Imperialismo. Principais territorios 

afectados. 

 Identificar as causas dos movementos nacionalistas do S. XIX e os países afectados 

polos procesos de disgregación e de unificación. 

 Desenvolver o proceso de formación dos EEUU. 

 Definir os réximes autoritarios, características e exemplos.  

 Coñecer as causas e principais consecuencias da Primeira Guerra Mundial. Fases do 

conflitos. 

 Identificar os cambios do mapa europeo. 

 Coñecer a situación rusa antes da revolución. Coñecer os sucesos de febreiro e de 

outubro de 1917 en Rusia.  

 Analizar os aspectos básicos do goberno de Lenin e da ditadura stalinista. 

 Desenvolver as causas e consecuencias da crise de 1929. 

 explicar as características do fascismo e do nazismo. Orixe, causas e consecuencias. 

 Coñecer a orixe, as causas e as consecuencias da Segunda Guerra Mundial. 

 Explicar as características básicas da arte da primeira metade do século XX. O 

Modernismo. As vangardas artísticas. 
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 Identificar as causas da crise do 98 

 Coñecer a evolución política do reinado de Afonso XIII e os seus principais problemas 

internos. 

 Coñecer os trazos mais significativos da época da Segunda República. 

 Saber explicar as causas da Guerra Civil e as súas consecuencias. 

 Saber definir conceptos como: guerra fría, coexistencia pacífica, descolonización e 

Terceiro mundo. 

 Na Guerra Fría coñecer as diferenzas ideolóxicas do bloque occidental e do comunista 

e os seus membros. 

 Diferenciar as principais etapas da Guerra Fría. 

 Citar os trazos básicos da descolonización: definición, causas e procesos. 

 Saber relacionar colonialismo e subdesenvolvemento. 

 Explicar as causas da hexemonía dos EE.UU. 

 Coñecer o proceso de ampliación e de integración económica vivido pola antiga CEE. 

 Analizar a evolución da URSS ao final da guerra fría e a evolución política dos países 

compoñentes do antigo bloque soviético. 

 Identificar os trazos básicos da Rusia de Yelsin a Putin, da China despois de Mao e do 

Mundo Islámico. 

 Coñecer os fundamentos ideolóxicos e sociais do réxime franquista, así como os trazos 

básicos das súas etapas características. 

 Desenvolver conceptos coma: transición democrática, Constitucións de 1978, Estado 

das Autonomías, Estatuto Autonómico... 

 

 

45. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

      45.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Terase en conta a participación na aula, os traballos, o caderno de aula e as probas 

obxectivas. 

A avaliación identificarase coas seguintes características: debe ser continua, integradora, 

formativa, cualitativa e contextualizada.  



PROGRAMACION POETA  AÑON 2015/16 

126  

 

           Continua posto que se centrará na evolución de cada alumno a partir dos seus 

coñecementos previos e situación de partida (avaliación inicial), continuará durante o 

proceso de ensino -aprendizaxe do alumno co fin de detectar as dificultades e os 

avances que se van producindo (avaliación procesual o formativa) e finalizará 

valorando o grao de consecución dos obxectivos propostos e o rendemento do alumno 

(avaliación final). Integradora porque terá en conta os obxectivos alcanzados tanto no 

que se refire aos contidos conceptuais como os procedementos e actitudes, ademais 

de considerar as capacidades xerais establecidas para a etapa e a materia. 

           Avaliarase, polo tanto, a adquisición dun determinado tipo de coñecementos 

teóricos, o emprego de destrezas xerais así como as actitudes diante do traballo e 

as problemáticas propostas. 

           No tocante á avaliación das ensinanzas transversais, é fundamental a observación 

de opinións e actuacións en grupo, nos debates e reunións, no traballo da aula, nas 

visitas culturais, no cumprimento e dos encargos responsabilidades... Esta 

observación constituirá unha valiosa fonte de información para coñecer o progreso de 

cada alumno no seu desenvolvemento moral, permitíndonos axustar a súa acción 

educativa. 

 

 

46. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN  

              Faranse 3 probas escritas ou exames parciais por avaliación contemplándose a 

posibilidade de facer unha proba de recuperación, tamén por avaliación para aqueles 

alumnos que non superaran as probas ordinarias. Non se fará media cunha nota 

inferior  a 4 nas diferentes probas escritas ou exames parciais que comprende 

cada avaliación. 

a) en canto a criterios de cualificación: 

- o 20% da nota de dedicará a valoración do traballo da clase, participación, actitude e 

as tarefas de ampliación da materia encargadas voluntariamente polos profesores/as. 

- o 80% da nota será para valorar os exames.Neste porcentaxe da nota en cada unha das 

avaliacións estará incluída a lectura obrigatoria dun libro: Os alumnos  deben  realizar unha 

lectura obrigatoria por avaliación. A profesora entregará unha listaxe de lecturas e eles deben 

elixir de acordo cos os seus intereses. Teñen que facer un cuestionario e unha exposición oral 

na clase ( O listado  se expón posteriormente na programación.) 
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LECTURAS  RECOMENDADAS  A  4º ESO. 

 

 ¿Quén mató a Inmaculada de Silva? Marina Mayoral. 

 Todos los heroes han muerto. Blanca Álvarez. 

 Pepa a loba, Carlos G. Reigosa. 

 Noche de alacranes. Alfredo Gómez. 

 La pólvora de febrero. Fernando Lalana. 

 El combate de invierno. Jean Claude Mourlevat. 

 Zara y el librero de Bagdad. Fernando Marín. 

 El violinista de Mauthaussen. Andrés Pérez Domínguez. 

 La casa del propósito especial. John Boyne.- 

 La fiesta del oso. Jordi Soler. 

 Rosas blancas para Wolf. Carlos Hugo Asperilla. 

 14. Jean Echenoz. 
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 El valle de los normandos. Helen Peterson. 

 Fillo dos fillos. 

 Un saco de canicas. Josep Jaffo. 

 Fillos do mar. Pedro Feijoo. 

 La ladrona de libros. Markus Zusak. 

 Memoria de cidades sen luz. Inma López Silva. 

 El librero de Kabul. Asne Sierstad. 

 La madre. Gorki. 

 Tanguy. Michel de Castillo. 

 El secreto de MariBarbola. Mº Teresa Álvarez. 

 A pesar del amor. Alma Flor Ada. 

 La pasión india. Javier Moro. 

 Los girasoles ciegos. Alberto Méndez. 

 La voz dormida. Dulce Chacón. 

 

 

*Recomendase a  consulta da  paxina  web do centro ou blog da profesora 

de historia. 

 

 

 

   -b) en canto ao proceso de recuperación das avaliacións suspensas durante o curso. Os 

alumnos/as que suspendan algunha avaliación realizarán unha recuperación de dita avaliación. 

Se a final de curso despois de realizar as recuperacións das pertinentes avaliacións teñen unha 

avaliación suspensa terán dereito a unha nova recuperación desa avaliación sempre que sexa 

unha soa. Se teñen dúas ou máis avaliacións suspensas coas súas respectivas recuperacións 

o/a alumno/alumna terá que presentarse a proba extraordinaria de setembro con toda a materia 

do curso. 

 

 

 

 



PROGRAMACION POETA  AÑON 2015/16 

129  

 

47. PLAN DE RECUPERACIÓN ESTIVAL: PROBA 

EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO. 

 

Ao alumnado que deba ir á proba extraordinaria de setembro entregaránselles un plan 

de traballo para facer no verán segundo a materia explicada durante o curso e deberan 

entregalo o día do exame. 

Para a cualificación a nota do exame será o 80 % e os traballos o 20 %. O cero ou non 

presentación a unha delas suporá o suspenso automático na materia. 

O alumnado será informado a comezos de curso deste plan de recuperación para setembro e 

se lle recordará por escrito en xuño aos que teñan a materia suspensa para setembro. 

 

 

48. METODOLOXÍA, MATERIAIS CURRICULARES E RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

     A área de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia da ESO ten como obxectivo prioritario dotar 

ós alumnos e alumnas dos coñecementos, destrezas e actitudes necesarios para que sexan 

capaces de analizar e interpretar os feitos sociais, históricos e xeográficos e, en consecuencia, 

poidan desenvolverse como cidadáns nunha sociedade cambiante e complexa. 

O noso proxecto pretende dar respostas concretas a orientacións metodolóxicas subxacentes 

na Reforma Educativa. Neste senso, a programación e deseño dos materiais curriculares tivo 

como puntos de referencia as seguintes pautas: 

-Prioridades do carácter formativo da ESO e da área en concreto, principio que implica unha 

selección de contidos que contribúa a lograr unha actitude favorable dos alumnos e alumnas e 

fomente a súa autonomía para identificar problemas e suxerir solucións. Por iso, sería ideal 

que, na medida do posible, os contidos conecten co interese persoal dos adolescentes. 

-Consecución de aprendizaxes significativas que permitan unha memorización comprensiva do 

que aprenden e, ó mesmo tempo, leven a unha reflexión crítica sobre os contidos e 

aprendizaxes. 

-Programación coherente e lóxica, de modo que alumnos e alumnas poidan, a partir dos seus 

coñecementos ou ideas previas, integrar as novas aprendizaxes na súa estrutura cognoscitiva. 



PROGRAMACION POETA  AÑON 2015/16 

130  

 

-Ampliación da noción de contidos: non se trata só de memorizar feitos ou situacións, senón de 

incluír como obxecto de aprendizaxe procedementos e destrezas sen as que sería imposible 

captar e comprender no seu significado real o feito social. Así mesmo, calquera aprendizaxe ou 

coñecemento que non forme en actitudes e valores non respondería plenamente a un dos 

obxectivos claves da educación: contribuír ó desenvolvemento da personalidade de alumnas e 

alumnos e a súa integración na sociedade. 

-Lograr aprendizaxes funcionais, mediante a análise de modelos e situacións que sirvan de 

parámetros e poidan ser utilizados polos alumnos e alumnas para resolver problemas e 

enfrontarse a novas ocasións de aprendizaxe. 

O fundamento metodolóxico do programa intenta promover, en consecuencia, unha 

aprendizaxe reflexiva e significativa, propoñendo problemas e interrogantes, modificando 

concepcións erróneas e aportando instrumentos de análise que favorezan a construción e 

adquisición de nocións correctas. 

As estratexias de ensino e aprendizaxe que propoñemos son, fundamentalmente, de tres tipos: 

-Estratexias expositivas, fundamentais como soporte da aprendizaxe de feitos e conceptos. 

Calquera investigación necesita uns puntos de referencia e unhas estruturas para ser viable e 

efectiva. 

-Estratexias de indagación e investigación, que enfrontan a alumnos e alumnas con situacións 

problemáticas nas que deben poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, 

procedementos e actitudes. Estas estratexias, ben planeadas, converten aos alumnos e 

alumnas en protagonistas da súa aprendizaxe e amplían a súa autonomía. 

-Estratexias de análise causal dos feitos sociais, históricos e xeográficos: relacións causa-

      ;                 … 

  Así pois, a metodoloxía que empregaremos tratará de fuxir da mera aprendizaxe memorística, 

pero sen rexeitar o valor da memoria para fixar conceptos e ideas básicas ou fundamentais que 

o alumno e a alumna precisarán ao longo da súa vida. Proporcionaranse contidos ao 

alumnado, pero organizados e xerarquizados partindo dos máis sinxelos para iren 

progresivamente ampliándoos e facéndoos máis complexos. Como reforzo programaranse 

numerosas actividades prácticas: elaboración e interpretación de mapas conceptuais, 

xeográficos e históricos; realización de esquemas e resumes; comentario de diapositivas; 

comentario de textos históricos sinxelos; análise e interpretación de series estatísticas; indicar 

que é verdadeiro ou falso razoando a resposta, análise e comentario de prensa, busca e 

selección de información en internet O método aquí descrito é unha ensinanza receptiva ou 

aprendizaxe significativa, é dicir, un método activo no que os alumnos e alumnas reciben uns 

contidos ordenados que teñen que asimilar, pero non de xeito meramente memorístico e sen 
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comprender o ap aprendido, senón unha aprendizaxe activa na que o alumno e a alumna 

participan ao traveso das actividades plantexadas. Intentarase así mesmo a utilización de 

xogos de simulación e/ou traballos de campo na medida do posible. 

O caderno de clase. 

Un complemento útil é o caderno de traballo do alumno ou alumna, de grande importancia 

coma instrumento para a avaliación. Nel iranse recollendo ó longo do curso todas aquelas 

ideas previas, actividades, esquemas, resumos, memorias, etc., que conformarán o traballo na 

aula e nos poderá indicar en todo momento o nivel que vai acadando o alumno ou a alumna. 

Tratarase de insistir no seu coidado e boa presentación, porque desta maneira o alumno ou 

alumna irá aplicando un método de traballo útil para calquera outra materia. O caderno 

permitirá recoller follas soltas para a súa corrección e que se poidan engadir con orde cantos 

documentos, fotocopias, ilustracións, recortes, etc. sexan precisos. 

A corrección do caderno ten dous obxectivos: extraer datos para a corrección e asegurármonos 

de que non hai erros de contido nel, posto que mesmo será un instrumento de estudio do 

alumno ou alumna. 

Por estas razóns, revísase periodicamente. Con esta metodoloxía preténdese que o alumno ou 

a alumna vaia elaborando o seu propio método de traballo e aprendizaxe e se decate dos seus 

erros e acertos. 

Empregaranse como libros de texto os seguintes: 

Libro de texto para cada un dos cursos de Editorial Santillana. Obradoiro.Os camiños do 

saber. 

Os cursos do Primeiro e Segundo de ESO contarán así mesmo con materiais auxiliares en 

función da necesidade de afianzar ou reforzar coñecementos como os Cadernos de 

Competencias Básicas ou o Caderno para a Diversidade da editorial Obradoiro-Santillana e 

Vicens Vives así como os cadernos de láminas Fisterra 1 e Fisterra 2 e outros deseñados e 

elaborados polo profesorado. 

 

Nos cursos de Terceiro e Cuarto utilizaranse os materiais de reforzo e ampliación 

proporcionados polas editoriais dos libros de texto, Obradoiro Santillana en 3º e 4º así como as 

actividades deseñadas e elaboradas polo profesorado e outros seleccionados entre os 

                                                 (V      V    …) 
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Os recursos didácticos a utilizar nas clases son os habituais: 

Xeografía : 

-Libro de texto. 

-Atlas xeográfico (de diversas editoriais). 

-Atlas histórico (de diversas editoriais). 

-Esfera. 

-Planisferio físico e político. 

-Mapas murais físicos e políticos dos diversos continentes, de España e de Galicia. 

-Mapa Topográfico Nacional (escalas 1:25.000 e 1:50.000). 

-Fotografía aérea. 

-Mapas temáticos. 

-Anuarios. 

-D            (       ó      E   L  M                 ó        …)  

-Buxola. 

-Vídeos e DVDs. 

-Enciclopedias. 

-Internet. 

-Filmoteca. 

-etc. 

Historia: 

-Libro de texto. 

-Libros de consulta. 

-Enciclopedias. 
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-Atlas xeográfico. 

-Atlas históricos. 

-Mapas históricos murais. 

-Apuntes e mapas elaborados polo profesorado. 

-Diapositivas. 

-Vídeos e DVD. 

-Internet. 

-Anuarios. 

-Filmoteca..... 

 

      Procurarase tamén potenciar entre o alumnado o gusto pola lectura e polo sétimo arte 

recomendándolle libros de lectura e películas relacionadas coa materia e a súa idade. 

 

 

 

49. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Integración de alumnos con necesidades educativas especiais. 

      Todo o alumnado repetidor contará con Reforzo Educativo, tal e como se establece no 

artigo 4º da Orde do 6 de outubro de 1995 (DOG do 7 de novembro de 1995) pola que se 

regulan as adaptacións do curriculum das ensinanzas de réxime xeral e na Circular 8/2009 da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se 

regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de ESO. 

Tendo en conta o anterior, o Reforzo Educativo nestes alumnos vaise traballar atendendo a 

que se acaden os obxectivos mínimos establecidos na programación xunto cun 

desenvolvemento das súas aptitudes de traballo intelectual. Dado que gran parte do alumnado 

que repite curso faino non por falta de capacidade senón por un problema de actitude e falta de 
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esforzo persoal, consideramos que sería contraproducente obrigalos dende o primeiro 

momento a realizar tarefas extraordinarias polo que optamos porque realicen as mesmas 

tarefas que o resto do grupo de alumnos das súas aulas durante a primeira avaliación e, á vista 

dos resultados nesta, decidiremos a mellor opción para cada alumno ou alumna: tarefas 

extraordinarias a maiores das realizadas en clase, tarefas adaptadas Non obstante, e 

especialmente ao longo da primeira avaliación, procurarase facerlles un seguimento especial 

na clase: procurar comprobar que entenden, se traen os exercicios feitos ou non, se corrixen 

para intentar detectar posibles problemas ou se, pola contra, se adaptan ben e teñen un 

rendemento aceptable. 

Algunhas veces repartiranse traballos con menor nivel de dificultade a todo o grupo clase para 

favorecer a integración do alumnado con dificultades e que non se sintan discriminados nin tan 

sequera positivamente. 

Na metodoloxía poderanse incluír actividades con agrupamentos distintos ao grupo clase en 

función de obxectivos concretos: autoestima, adquisición de coñecementos, mellora de 

actitudes... Así mesmo, o material adaptarase ao nivel de dificultade que amose o alumnado e 

tamén se contará con outro material de reforzo específico (actividades con menor dificultade, 

actividades máis prácticas...)  

En canto á Adaptación Curricular (AC), con estes alumnos traballarase cun nivel equivalente á 

súa Adaptación Curricular, é dicir, aos obxectivos, contidos e criterios de avaliación marcados 

na devandita adaptación. Así mesmo, este alumnado conta con clases de apoio específicas 

con profesorado especialista, caso das especialistas de Pedagoxía Terapéutica (PT) e Audición 

e Linguaxe (AL) , polo que se procurará que haxa unha coordinación en canto a tarefas, 

actividades a desenvolver en ambas clases, tanto na ordinaria como na de apoio. 

 

50. PROGRAMACIÓN DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN 

DE MATERIAS PENDENTES 

 

O Plan de recuperación do alumnado con materias pendentes é o aprobado en reunión do 

Departamento Didáctico de C. Sociais, Xeografía e Historia. 

1.- Que na tarefa de recuperación do alumnado con materias pendentes participará a totalidade 

do profesorado adscrito ó departamento didáctico (deseño e elaboración das actividades de 

recuperación e probas obxectivas, control e reforzo da aprendizaxe nas clases), para favorecer 

a aprendizaxe do alumnado nas clases ordinarias do grupo no que están adscritos, reforzando 
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o control da aprendizaxe de contidos do curso anterior naqueles alumnos e alumnas con 

materia pendente. 

2.-Que a avaliación do alumnado realizarase a través de probas obxectivas (80% da nota final 

da avaliación), caderno de actividades (20%)  

 

3.- Dividir a materia a avaliar en dúas partes, cada unha cunha proposta de actividades a 

realizar durante os períodos vocacionais de Nadal e Semana Santa, para interferir o menos 

posible coas actividades diarias do alumnado. 

 

A entrega do caderno de actividades realizarase o primeiro día da volta das vacacións, nos 

seguintes días ata a realización da proba obxectiva, procederase a comentar dúbidas ou erros. 

As probas obxectivas parciais realizaranse a finais de xaneiro e a finais de abril .Os días 

recolleranse en acta no departamento a primeiros de outubro, cando se teñan datas doutas 

tarefas importantes para o centro e para o alumnado. 

O alumnado que obteña unha nota media entre as dúas partes da materia (probas, caderno) 

igual ou superior a 5 terá aprobada a materia pendente. 

O alumnado que obteña unha nota inferior a 5 terá que examinarse no mes de maio da 

totalidade da materia.  

Como consecuencia das instrucións da circular 8/2009, durante o presente curso escolar cada 

profesor ou profesora encargarase do ensino e avaliación do alumnado coa materia pendente 

de cursos anteriores que haxa no seu grupo-clase. 

A mediados do mes de outubro entregaráselle a cada alumno ou alumna o primero  caderno 

cunha selección de actividades sobre a metade da materia que deberá ir realizando ao longo 

do primeiro trimestre e deberá entregar despois das vacacións de Nadal para corrixirlle o 

profesor/a e devolverllo para preparar o exame  desta primeira metade da materia que será a 

finais de xaneiro. 

A principios de febreiro o profesorado entregará ao alumnado coa materia pendente do curso 

anterior o segundo caderno de actividades co resto da materia que o alumno ou alumna deberá 

ir realizando e comentando coa profesora ou profesor as dúbidas ou problemas que lle xurdan. 

Despois das vacacións de Semana Santa deberá entregalo feito e finais de Abril terá o exame 

desta parte da materia. 
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As probas serán: 

1º- 29 de Xaneiro 2016 

2ª- 22 de Abril 2016 

3ª- A proba da convocatoria extraordinaria de maio realizarase entre os días 18 e 22 de maio 

de 2016. 

 

51. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

- Participaremos e colaboraremos en todas aquelas outras actividades complementarias e/ou 

extraescolares que se propoñan ou se organicen por parte do centro. 

- Queremos indicar tamén a nosa disposición a colaborar coa biblioteca na elaboración de 

actividades e materiais. O tema “ARTE ”ten moita relación co noso Departamento. Algunhas 

das actividades pensadas : Exposicións e murais sobre Movementos artísticos. Presentacións 

en Power points sobre pintores, arquitectos o escultores. Elección de películas e libros sobre 

                       é     ……   

 

52.  CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR. 

1.- Actualizar a relación de libros (de lectura e/ou compra) recomendados polo Depto. á 

Biblioteca (por idades e/ou temas). 

2.- Realización de fichas de animación á lectura sobre libros recomendados polo 

Departamento. 

3.- Deseño e realización de WebQuest sobre temas relacionados coas Ciencias Sociais. 

4.- Libros de lectura obrigatoria para o alumnado de Ciencias Sociais Xeografía de 1º e Historia 

de 4º ESO. 

5.- Realizar  actividades de lectura comprensiva na aula. 

6.- Deseñar, realizar e/ou seleccionar actividades sobre Ciencias Sociais para o seu uso no 

ordenador. 

7.- Participación das profesoras (as dúas) dos grupos de lecturas: Laretas. 
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7.- Seleccionar películas de interese para o alumnado e relacionadas coas Ciencias Sociais por 

niveis educativos. 

8.- Deseño e realización de actividades en relación coas películas seleccionadas. 

9.- Suxerencias para as horas de garda cando o profesorado ausente non deixou suxerencia 

de traballosa realizar: 

-ler cómics en 1º 

-caixón de libros 2º 

-temas transversais 3º 

-violencia de xénero e dereitos humanos 4º 

-teatro lido (en calquera nivel, adecuando a obra ao tipo de alumnado). 

10.- Realizar unha hora trimestral de lectura en cada unha das clases procurando escoller 

materiais relacionados coa materia impartida. 

11.- Participar na Hora de Ler, unha hora semanal de lectura colectiva en voz alta. 

Procurarase tamén potenciar entre o alumnado o gusto pola lectura e polo sétimo arte. 

12,- Animar ao alumnado a participar no club de lectura do centro. 

 

53.  INTEGRACIÓN DAS Tics. 

 

      A sociedade actual demanda un coñecemento cada vez maior das novas tecnoloxías da 

información e a comunicación polo cal xa non chega con ensinarlle ao alumnado a ler e a 

escribir, ten que saber utiliza ferramentas como internet ou programas como Powerpoint, Word,  

Prezzi, Google Earth; saber calcular unha ruta en internet, escoller páxinas onde a información 

é veraz e descartar outras nas que non o é;localizar unha noticia no xornal do día ou na 

hemeroteca dixital, comparar o tratamento dunha noticia en distintos xornais, localizar lugares 

na cartografía online, localizar imaxes de lugares ou obras artísticas, baixarse mapas mudos ou 

realizar crebacabezas online para aprender os países do mundo ou as provincias españolas 
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Por iso, procuraremos utilizar a aula de informática cando menos unha vez por tema e 

ensinarlle ao alumnado a buscar información relacionada co tema a estudar mediante 

buscadores como Google ou enciclopedias online como wikipedia ou galipedia e amosarlles 

páxinas web de calidade onde atopar máis información. Intentarase que a informática sexa 

unha ferramenta máis, non un fin en si mesma. 

A utilización habitual da prensa escrita complementarase de cando en vez coa prensa dixital, 

non só galega ou española senón tamén de lugares distantes como Reino Unido, Francia, USA 

ou China ou Xapón. 

O noso centro educativo está incluído no Proxecto ABALAR da Consellería de Educación, 

proxecto que intenta progresivamente introducir o manexo dos ordenadores nas aulas. Este 

curso 2015-2016 esta xa instalado en 1º e 2º de ESO. Pensamos que facilitará en gran 

medidas o uso das novas tecnoloxías tanto para o alumnado como para o profesorado destes 

grupos, pois as aulas contarán coa instalación de ordenadores persoais para alumnado e 

profesor, encerado dixital e canón. 

Participar como Departamento, dando exemplo, co la utilización da aula virtual  e o blog da 

clase de historia: La curiosa máquina del tempo.( para alumnos e pais/nais). 

 

54.  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

A avaliación desta programación realizarase nas reunións de departamento semanais –acertos 

e dificultades no día a día- e unha vez por trimestre a partires dos resultados de cada 

avaliación. 

Constará por escrito tanto nas Actas de Reunión de Departamento como na Memoria Anual do 

Departamento. 

 

Serra de Outes, Outubro 2015. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAS, XEOGRAFÍA E 

HISTORIA. 

IES POETA AÑÓN. 
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