
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS E XEOGRAFÍA E HISTORIA. 

De acordo coa Orde publicada polo Ministerio de Educación do 24 de abril de 2020 e as 

Instrucións publicadas pola Consellería de educación do 17 de abril de 2020 o DEPARTAMENTO 

DE XEOGRAFÍA E HISTOIRA DO IES A Pontepedriña informa ao alumnado e familias do 

seguinte: 

CRITERIOS XERAIS DO DEPARTAMENTO.

• Os membros do Departamento acordaron adaptar a programación, proxectar actividades de 

recuperación da 1º e 2ª avaliación e programar actividades de ampliación para a 3ª.

• As actividades, tarefas e traballos que se realizarán durante o 3º trimestre serán de repaso, 

reforzo, recuperación e ampliación. Todas terán cualificación  e contarán para a elaboración 

da cualificación final.

• A cualificación final da convocatoria de xuño é o resultado das cualificacións da primeira e 

segunda avaliación, das probas de recuperación, repaso e ampliación, segundo os casos.

• O alumnado que teña superado positivamente a primeira e segunda avaliacións, ten 

aprobada a/as materia/as correspondentes. As actividades de ampliación só poden servir para 

unha mellora da cualificación final. Para que iso suceda estas actividades deben mostrar un 

aproveitamento positivo por parte do alumnado. Os membros do Departamento acordamos 

que as actividades realizadas durante o confinamento poderán sumar até dous puntos.

• Todos os/as alumnos/as  que non acaden os obxectivos, competencias e contidos definidos 

como imprescindibles nunha materia serán avaliados negativamente. 

• A decisión de promoción/titulación será unha competencia da Xunta de avaliación. A 

decisión será colexiada.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

1º e 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Criterios avaliación.

• Para recuperar a 1ª e 2ª avaliación fáranse actividades de recuperación que constarán de até 

dúas probas por avaliación. Serán exames telemáticos sobre a materia impartida nas clases 

antes do confinamento. Ofreceráselle a posibilidade de facer as actividades de ampliación da 

3ª avaliación, que tamén serán telemáticas.

• Os alumnos/as que só teñan unha avaliación suspensa farán actividades de recuperación que 

constan de dúas probas e as actividades de ampliación.

• A nota final obterase da media das notas da 1ª e 2ª dúa avaliación. As actividades realizadas 

durante o confinamento poderán sumar até dous puntos.

• As actividades de ampliación constarán de contidos mínimos que axuden a progresar na súa 

formación nos próximos cursos. Estás actividades da 3ª avaliación non terán exame. Serán até 

dúas por quincena.

Materia sobre a que se realizará a Ampliación.

1ºESO. AMPLIACIÓN       

TEMA 10. AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO 

       CONTIDOS: 

 1. Por que as primeiras civilizacións xurdiron ás beiras de grandes ríos? 

 2. Mesopotamia, a terra entre dous ríos 

 3. O Exipto dos faraóns 

 4. Tumbas para a inmortalidade 

          ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

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

  os diversos imperios de Mesopotamia e de Exipto. 
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  - Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais, ágrafos) e as fontes   

  históricas (textos). 

TEMA 11. GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

            CONTIDOS: 

 1. Que unía os gregos da Hélade? 

 2. Dúas grandes polis: Esparta e Atenas 

 3. Era democrática a democracia ateniense? 

 4. Os gregos colonizan o Mediterráneo 

 5. O dominio da Hélade: de Atenas a Macedonia 

 7. O Imperio de Alexandre Magno 

              ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

   - Identifica distintos trazos da organización socio-política e económica das  

   polis gregas a partir de diferente tipo de fontes históricas. 

   - Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias 

   actuais. 

   - Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

   - Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co Imperio de   

   Alexandre Magno. 

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

   tempo. 

TEMA 12. COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS 

              CONTIDOS: 

 1. Cal foi a orixe dos pobos celtas e iberos? 

 2. Fenicios, gregos e cartaxineses 

 3. Os pobos celtas 

 4. Os pobos iberos 

                         ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
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   - Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves   

   xeográficos. 

   - Identifica os pobos indoeuropeos que chegaron á Península Ibérica e sitúaos  

   cronolóxica e xeograficamente. 

   - Identifica quen son os pobos prerromanos e sitúaos xeograficamente dunha  

   forma aproximada. 

   - Identifica e diferenza os celtas e celtiberos como pobos prerromanos e   

   diferenza a súa localización xeográfica da dos iberos. 

   - Distingue etapas dentro da Historia Antiga. 

TEMA 13. ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

               CONTIDOS: 

 1. Fundaron Rómulo e Remo a cidade de Roma? 

 2. A Roma republicana (séculos VI-I a.C) 

 3. O Imperio romano (séculos I-V d.C.) 

 4. Os habitantes do Imperio 

 5. Como se produciu a fin do Imperio? 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

   - Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as 

   do imperio na Roma antiga. 

   - Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan restos  

   materiais ou textuais. 

   - Confecciona un mapa coas distintas etapas da expansión de Roma. 

   - Identifica as características da organización e os grupos sociais durante a  

   República e o Imperio. 

   - Recoñece a existencia da crise do Imperio romano no século III d.C. 

TEMA 14. O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 

              CONTIDOS: 

 1. A nosa cultura é herdeira da clásica? 
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 2. A arquitectura clásica grega 

 3. A arquitectura funcional romana 

                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

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

   tempo. 

   - Coñece a existencia das ordes dórica, xónica e corintia e recoñece as   

   características dos capiteis de cada unha destas ordes. 

   - Coñece a adecuación á función nas construcións romanas. 

TEMA 15. A HISPANIA ROMANA 

             CONTIDOS: 

 1. Por que desembarcaron os romanos na península Ibérica? 

 2. As provincias de Hispania 

 3. A romanización de Hispania 

 4. A riqueza de Hispania 

 5. O legado romano en Galicia 

                  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
   - Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios    

   administrativos en época romana 

   - Entende qué significou a ‘romanización’ en distintos ámbitos sociais e   

   xeográficos. 

   - Describe a conquista romana de Hispania, as súas fases e os territorios   

   conquistados en cada fase. 

- Analiza un mapa histórico da Península Ibérica en época romana e sinala 

cales foron as provincias nas que dividiu Hispania. 
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2ºESO. AMPLIACIÓN 

UNIDADE 10. A POBOACIÓN ESPAÑOLA 

                   CONTIDOS: 

                  Repasa. A organización territorial de España 

 1. O volume da poboación española 

 2. A distribución da poboación española 

 3. A estrutura da poboación española 

 4. Dinámicas e tendencias da poboación española 

 5. O poboamento rural e o poboamento urbano 

 6. O despoboamento nas zonas rurais  

 7. O reto dunha poboación avellentada 

                        ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

  - Describe a distribución da poboación española ao longo do territorio. 

  - Caracteriza a estrutura demográfica española en función da idade da poboación.  

  - Analiza as variables demográficas que caracterizan a evolución da poboación   

  española.  

  - Reflexiona sobre o reto do envellecemento da poboación española e as condicións  

  de vida dos anciáns. 

UNIDADE 11. AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

                 CONTIDOS:  

 1. A organización das sociedades 

 2. A diversidade das sociedades europea e española 

 3. As migracións hoxe  

 6. España: país de emigrantes, país de inmigrantes 

 7. Quen emigra fóra de España? 
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                        ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

  - Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre as sociedades humanas e os    

  movementos migratorios na actualidade.  

  - Describe os principais tipos de organización das sociedades.  

  - Valora positivamente a diversidade cultural e social e identifícaa como unha   

  particularidade da nosa sociedade.  

  - Describe os movementos migratorios que se producen no mundo e analiza as súas  

  principais causas e repercusións de ámbito mundial.  

  - Caracteriza os movementos de emigración e inmigración en España reflexionando  

  sobre as súas causas e as súas repercusións.  

UNIDADE 12. AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

                   CONTIDOS: 

 1. Que se entende por cidade? 

 2. As funcións urbanas 

 3. Tipoloxía e xerarquía mundial das cidades  

 4. As paisaxes urbanas  

 5. O espazo urbano español 

 6. Os problemas das grandes cidades  

                    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  - Caracteriza o funcionamento da cidade como un ecosistema humano.  

  - Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre os poboamentos urbanos.  

  - Define que é unha cidade diferenciándoa do poboamento urbano.  

  - Describe as diferentes morfoloxías ou tramas urbanas das cidades e compáraas   

  entre si. 

  - Expón as distintas funcións urbanas e a evolución que se deu a este respecto na  

  actualidade, e explica a tipoloxía e xerarquía mundial das cidades. 
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  - Analiza o espazo urbano español: a xerarquía das cidades de España, os eixes de  

  desenvolvemento urbano e a súa problemática. 

UNIDADE 13. NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

                  CONTIDOS: 

 1. As relacións entre natureza e sociedade  

 2. O gozo desigual dos recursos do planeta 

 3. Problemas, impactos e retos ambientais 

 4. Desenvolvemento sustentable e xestión de residuos  

 5. Coñece. Problemáticas das paisaxes humanizadas españolas 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

  - Analiza información relacionada co medioambiente e manexa imaxes, táboas,   

  gráficos, esquemas e resumos.  

  - Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e os seus problemas  

  ambientais.  

  - Analiza e valora criticamente os impactos e repercusións negativas da actividade  

  humana sobre o medio.  

  - Define “desenvolvemento sostible” e describe conceptos clave que están   

  relacionados con el.  
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 3ºESO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

 
• O alumnado que ten a 1ª Avaliación e a 2ª Avaliación suspensas ESTÁ OBRIGADO a realizar 

TODAS as tarefas que aparecen no apartado de Obrigatorias.

• O alumnado que teña a 1ª avaliación ou a 2ª avaliación suspensa, realizarán 

OBRIGATORIAMENTE as actividades correspondentes ás avaliacións suspensas, marcadas 

con 1ª AV ou 2ª AV.  A realización con aproveitamento destas actividades implica a 

superación da materia.

• O a l u m n a d o q u e n o n t e n c u a l i fi c a c i ó n n a 2 ª Av a l i a c i ó n r e a l i z a r á 

OBRIGATORIAMENTE as actividades establecidas para recuperar a 2ª avaliación. A 

realización con aproveitamento destas actividades implica a superación da materia.

• O alumnado que teña SUPERADAS a 1ª e 2ª Avaliación realizará actividades, de carácter 

voluntario, que corresponderán a repaso dos temas anteriores e ás ampliación de materia. 

Estas tarefas poden implicar unha mellora da cualificación de ata 2 puntos sobre a media 

aritmética das dúas avaliacións.

Criterios de cualificación das actividades.

• Todas as actividades serán correxidas e valoradas.

• O alumnado con avaliacións pendentes debe ter en conta o seguinte:

• Os prazos de entrega son inamovibles. Quen non entregue no prazo marcado, ten nesa 

tarefa 0 puntos.

• Aquelas actividades/traballos que sexan meras copias de información ou non se axusten o 

que se pide, terán unha valoración de 0 puntos.

• Cando aparezan actividades ou traballos de dúas ou máis persoas que sexan idénticos 

serán todos anulados. Todas as persoas implicadas terán nesas tarefas 0 puntos.

• Todas as tarefas valoraranse de 0 a 10 puntos, se ben non todas terán o mesmo peso na 

cualificación final. As que teñen máis peso levarán un asterisco o lado das mesmas.
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• O alumnado que realice as tarefas como ampliación e mellora de cualificación deben ter 

en conta o seguinte:

•  As datas de entrega serán flexibles. A metade das tarefas deben estar enviadas antes do 20 

de maio e a segunda metade das mesmas antes do 15 de xuño.

• Os criterios citados para o caso das recuperación rexen aquí tamén.

Contidos de ampliación

Os contidos que vamos ampliar corresponden aos temas:

•Agricultura, gandaría, pesca e silvicultura 

•Enerxía e Industria 

•Características xerais das actividades terciarias.                                                          

Deixaremos para o curso 2020-21 os contidos correspondentes a Historia Moderna.

Para desenvolver estas actividades enviarase o seguinte:

- Presentacións con contidos dos temas.- 

- Enlaces a vídeos ou páxinas que podan ser interesantes.

- Tarefas sobre os mesmos.

- Faremos duas clases on line semanais. As realizaremos a través da aplicación Jitsi meet. 

O seu uso é moi sincero. Explicarei nun arquivo que enviaremos como faremos a conexión.

Instrucións para a realización das actividades e traballos 

Todo o alumnado seguirá para realizar os traballos e as actividades as seguintes instrucións:

• Os traballos deben entregarse en formato pdf e seguindo o modelo que aparece nun arquivo 

que nos envío titulado: Como debedes presentar traballos escritos.

• As actividades deben entregarse en formato pdf.

Todos os arquivos que enviedes deben levar o voso nome e curso ( exemplo: actividades nº 

1.Pepito Grillo.3ºA).
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4ºESO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Criterios cualificación.

• Os alumnos/as coa 1º e 2ª avaliación suspensas deberán facer todas as actividades requeridas 

desde a aula virtual: comentarios, tarefas, cuestionarios e probas

• Faranse dúas probas de recuperación. 

• Estableceranse actividades para avanzar na materia da 3ª avaliación destinadas aos alumnos/as 

con todo aprobado, pero tamén estarán abertas ao alumnado suspenso.

• Traballárase a través da aula virtual: Presentacións. Actividades. Vídeos. Enlaces…

• Os traballos poderán ser enviados por correo ou realizados na mesma aula virtual. Os enviados 

por correo é preferible en formato pdf. 

• As tarefas realizadas durante a 3º avaliación poderán sumar até 2 puntos.

• As probas de recuperación da 1ª e 2ª avaliación serán sobre os contidos impartidos durante as 

clases presenciais. Estas probas de non ser posible realizalas de modo presencial serán por vía 

telemática.

• A nota final obterase da media das notas da 1ª e 2ª dúa avaliación. As actividades realizadas 

durante o confinamento poderán sumar até dous puntos.

 TEMAS DE AMPLIACIÓN

CONTIDOS

1. O Período de entreguerras: os felices anos vinte, o crack de1929, a crise dos anos trinta

2. Os totalitarismos: Fascismo, nazismo

3. O nacemento da URSS. O estalinismo

4. A segunda Guerra Mundial e a Alemaña nazi

5. A Guerra Fría

6. Aproximación a arte do século XX

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Coñece e comprende os acontecementos máis importantes do período de entreguerras,

•Coñece as causas do crack de 1929

•Coñece as consecuencias da Gran Depresión 

•Explica as razóns que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa
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•Caracteriza o Fascismo

•Caracteriza o Nazismo

•Entende o proceso de formación da URSS.

•Caracteriza a política económica de Stalin.

•Coñece as causas da II Guerra Mundial.

•Explica os principais feitos da II Guerra Mundial, 

•Diferencia as fases da II Guerra Mundial

•Coñece as consecuencias da Segunda Guerra Mundial

•Analiza o que supuxo o nazismo. Entende o alcance do Holocausto.

•Comprende o concepto de Guerra Fría 

•Distingue os dous bloques antagónicos   EEUU e a URSS.

•Caracteriza a ideoloxía de cada un dos bloques

•Coñece os conflitos máis importantes da Guerra Fría. 

•Explica algúns dos conflitos  da Guerra Fría.

•Coñece as principais Vangardas artísticas do século XX

•Realiza comentarios de textos, láminas de arte, ilustracións ou fotografías.
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BACHARELATO
1º BACHARELATO. 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Actividades de recuperación, repaso e ampliación

• O alumnado deberá realizar tres actividades por quincena que lles serán entregadas ao comezo da 

mesma.

Criterios da avaliación

• O alumnado coa primeira e/ou segunda avaliacións suspensas: deberán realizar as actividades de 

recuperación e unha proba escrita de cada avaliación suspensa.

• Ao final das actividades de ampliación realizarase unha proba escrita. 

AMPLIACIÓN 

CONTIDOS

Tema 7: Guerra Fría e descolonización

7.1. Guerra Fría e bipolarización

- Trazos xerais.

- Bloque occidental ou capitalista.

- Bloque oriental ou comunista.

7.2. Fases e conflitos da Guerra Fría

- A escalada na confrontación. 1947-1953.

- Coexistencia pacífica e tensión nuclear. 1953-1962.

- A distensión. 1962-1979.

- A Segunda Guerra Fría. 1979-1991.

7.3. A descolonización

- Os factores.

- As vías da independencia.

7.4. O Terceiro Mundo

- Características.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

- 7.1.1. Define os trazos xerais da Guerra Fría.
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- 7.1.2. Analiza os trazos ideolóxicos, políticos e militares dos bloques da Guerra Fría a 

partir de diferentes fontes documentais.

- 7.2.1. Describe as fases da evolución da Guerra Fría.

- 7.2.2. Analiza as consecuencias das conferencias de seguridade e cooperación de finais da 

Guerra Fría.

- 7.2.3. Valora o papel dos líderes nos cambios producidos na superación do mundo en 

bloques a través da elaboración de breves sínteses biográficas.

- 7.2.4. Valora os cambios producidos no bloque socialista que provocaron a fin da Guerra 

Fría.

- 7.3.1. Identifica os principais factores da descolonización e as principais vías utilizadas 

para conseguir a independencia.

- 7.4.1. Describe e analiza os trazos do Terceiro Mundo

- 7.4.2. Coñece e valora as dificultades dos países do Terceiro Mundo que lles dificultan 

acceder ao desenvolvemento.

Tema 8: O mundo dividido em bloques

CONTIDOS:

8.1. Da idade de ouro do capitalismo á reestruturación económica

- As bases da reconstrución: o sistema de Bretton Woods.

- A Idade de Ouro da expansión capitalista.

- A crise económica mundial de 1973-1985/89.

8.2. O bloque occidental e a democracia liberal

- A consolidación da democracia en occidente.

- Os novos movementos sociais de protesta.

8.3. O bloque comunista e as democracias populares

- Democracias populares e socialismo real.

- Protestas e dificultades no bloque comunista.

- A crise do bloque comunista.

8.4. A Europa Comunitaria

- As orixes da Europa Comunitaria.

- Evolución da súa composición: 1948-1992.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

- 8.1.1. Identifica e define as fases do desenvolvemento capitalista durante a segunda metade 

do século XX a partir de documentos e gráficas.
14 Depart. de Xeografía e Historia



- 8.2.1. Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do Benestar nas 

democracias occidentais.

- 8.2.2. Describe e valora os movementos sociais e de protesta máis destacados que tiveron 

lugar nos países capitalistas durante a época da Guerra Fría.

8.2.3. Manifesta sensibilidade ante os problemas sociais derivados de situacións de 

desigualdade.

- 8.3.1. Describe os trazos políticos das democracias populares.

- 8.3.4. Sintetiza o proceso das revolucións democráticas en Europa oriental e central.

- 8.3.5. Coñece os elementos que explican a crise de socialismo real e a nova orde mundial 

xurdida tras a desaparición da URSS e a caída dos réxime socialista de Europa do leste.

- 8.4.1. Explica o proceso de constitución da U.E. enumerando os fitos máis destacados da 

súa evolución.

Tema 9. Globalización e nova orde mundial

CONTIDOS:

9.1. Globalización económica 

- Expansión globalizadora.

- A crise de 2008.

9.2. Hexemonía de Estados Unidos e ascenso de China

- Estados Unidos: da hexemonía mundial ao repregamento interior.

- A transformación de Rusia.

- China, potencia mundial.

- Europa e as súas dificultades.

9.3. A sociedade occidental nos inicios do século XXI

- Novas mobilizacións sociais.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

- 9.1.1. Describe das características do capitalismo actual.

- 9.1.2. Analiza as características da globalización describindo a influencia sobre os medios 

de comunicación e o impacto que os medios científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade 

actual.

- 9.1.3. Identifica e valora os movementos contrarios e alternativos á globalización.

- 9.2.1. Describe das características do capitalismo actual.
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- 9.2.2. Analiza as características da globalización describindo a influencia sobre os medios 

de comunicación e o impacto que os medios científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade 

actual.

- 9.2.3. Define os trazos do subdesenvolvemento nun mundo globalizado.

- 9.2.4. Analiza e valora os movementos contrarios e alternativos á globalización.

- 9.3.1. Analiza e valora as novas formas de mobilización social

2º BACHARELATO

HISTORIA DE ESPAÑA

Criterios avaliación

• Os alumnos/as que teñan a 1ª ou 2ª avaliación suspensas farán actividades de recuperación que 

constarán de probas teóricas sobre vocabulario e temas, ademais de composicións históricas.

• Todos os alumnos/as farán actividades de contidos da 3ª avaliación. Serán probas teóricas e 

composicións. 

• A nota final será o resultado da media das notas da 1ª e 2ª avaliación. As actividades realizadas 

durante o confinamente poderán sumar até dous puntos.

Contidos avanzados ( ampliación)

• Avanzarase nos contidos do curso: O Franquismo

HISTORIA DA ARTE

Criterios avaliación

• Faranse probas a través da aula virtual: Cuestionarios e comentarios

• Estas probas (ata 5) servirán de repaso para o alumnado aprobado e tamén para recuperar a 

aqueles alumnos  suspensos.

• A nota final será o resultado da media das notas da 1ª e 2ª avaliación. As actividades realizadas 

durante o confinamento poderán sumar até dous puntos.

Contidos avanzados

• Avanzarase nos contidos do curso: Séculos XIX e XX (na medida en que sexa posible)
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XEOGRAFÍA 

Criterios avaliación

1. ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS APROBADAS: 

• A cualificación actual será a media aritmética dos resultados das probas realizadas antes do 
13 de marzo. As actividades que realicen de aquí a final de curso poden incrementar esa 
nota ata dous puntos. 

2. ALUMNADO CON ALGUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA: 

• Deberá realizar obrigatoriamente as actividades de recuperación que se propoñan para as 
partes que teñan suspensas e realizarán unha proba escrita sobre elas. O aproveitamento 
positivo das mesmas permitirá obter a nota que corresponda facendo media aritmética coas 
partes aprobadas. 

• Poderá incrementar a nota nas mesmas condicións que o alumnado que ten xa as dúas 
avaliacións anteriores aprobadas realizando voluntariamente as actividades de ampliación 
correspondentes á materia que se aborde nesta terceiro trimestre. 

Actividades 

AS ACTIVIDADES PROPOSTAS serán do mesmo tipo que as realizadas ata o de agora, 
seguindo as directrices do grupo de traballo da CIUG. 
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ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES.

Criterios xerais.

• Os alumnos/as con pendente a Xeografía e Historia que aprobaron os dous exames realizados na 

fase anterior ao confinamento teñen aprobada a materia. A nota será a media das dúas.

• Os alumnos/as que non superaron os exames realizados terán que facer unha proba.

• Diferenciarase entre os que teñen que recuperar só unha parte e aqueles que teñan que recuperar 

todo.

• Serán avaliados unicamente dos estándares e contidos mínimos, aqueles que xa foron establecidos 

durante o curso, sendo a súa cualificación máxima de 5 puntos. 

• O alumnado con pendente a Historia de 1º ESO recibíu o material cos contidos mínimos de cada 

unha das partes. Será examinado deses mesmos contidos.

• O alumnado con pendente a materia de 2ºESO e 3ºESO recibíu unha relación de contidos 

mínimos. Serán examinados deses mesmos contidos.

• As probas de recuperación de non poder realizarse de maneira presencial no instituto faranse  a 

través da aula virtual e serán a mediados de xuño. Comunicarase a data.

Contidos Mínimos avaliables.

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

CONTIDOS 1ª AVALIACIÓN

1. O planteta terra

2. O relevo da terra

3. A hidrosfera: auga doce e auga salgada

4. O tempo atmosférico

       ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Coñece a posición da Terra no conxunto do universo e o sistema solar

• Entende o movemento de rotación e de translación

• Sitúa hemisferios, paralelos e meridianos

• Describe as diferentes capas que configuran a Terra 

• Enumera os axentes da formación do relevo

• Identifica as formas do relevo terrestre
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• Sitúa nun mapa os principais accidentes do relevo peninsular

• Sitúa nun mapa os principais ríos, mares e océanos

• Identifica as capas da atmosfera

• Diferenza entre os elementos e os factores que condicionan o clima da Terra.

CONTIDOS 2ªAVALIACIÓN

5. Os climas da terra

6. As paisaxes de climas temperados

7. As paisaxes de climas extremos

8. Os problemas ambientais 

       ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

• Localiza no globo terráqueo as zonas climáticas; frías, temperadas e cálidas

• Sitúa nun mapa da Península os principais climas

• Caracteriza os climas temperados

• Sinala as características dos climas cálidos

• Caracteriza os climas fríos

• Coñece as paisaxes dos climas temperados

• Identifica as paisaxes dos climas cálidos

• Explica os principais problemas ambientais

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

CONTIDOS 1ªAVALIACIÓN

1. A fragmentación do mundo antigo

2. Al-Andalus

3. A Europa Feudal

4. Os primeiros reinos peninsulares

        ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Identifica os pobos xermánicos que invadiron o Imperio romano

• Caracteriza a grandes trazos a política, cultura e relixión de Al-Andalus

• Entende o Feudalismo

• Describe a sociedade feudal

• Sitúa no mapa da Península os primeiros reinos cristiás
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CONTIDOS 2ªAVALIACIÓN

5. O Románico

6. O rexurdimento urbano. As cidades

7. O gótico

8. Os grandes reinos peninsulares

       ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Diferencia a arquitectura románica da gótica

• Sabe as principais partes dunha igrexa románica

• Explica o renacer das cidades

• Identifica os reinos peninsulares

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.

CONTIDOS 1ªAVALIACIÓN

1. A organización política das sociedades

2. A organización económica das sociedades

3.  A agricultura, a gandaría, a pesca e a silvicultura

4.  A minaría, a enerxía e a construción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Sabe o que é un Estado e recoñece as principais competencias e funcións do Estado.

• Diferencia os elementos dos Estados democráticos e os non democráticos. 

• Distingue os países desenvolvidos, os en desenvolvemento e os países pobres

• Caracteriza o Estado das autonomías e distingue cales son as institucións de autogoberno

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

capitais, provincias, illas. Explica a formación da Unión Europea

• Diferencia os diversos sectores económicos europeos e indica as   características fundamentais 

de cada un dos sectores.

• Diferencia o sistema capitalista do sistema de economía planificada

• Describe os principais aspectos da agricultura e da gandería

• Caracteriza a actividade pesqueira e a explotación forestal

• Coñece os recursos mineiros e as principais fontes de enerxía
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CONTIDOS 2ªAVALIACIÓN

5. A Industria

6. Os servizos, a comunicación e a innovación

7. Os transportes e o turismo

8. As actividades comerciais

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Caracteriza a actividade industrial en España

• Describe os trazos xerais do sector terciario e recoñece as principais actividades deste sector

• Coñece as vantaxes e os inconvenientes dos diferentes medios de transporte terrestre, 

marítimo e aéreo e indica a función de cada un deles.

•   Identifica os tipos de turismo e valora a importancia do turismo na economía española e 

galega.

• Explica as características do comercio interior e do comercio exterior
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