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1. Introdución e contextualización

A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE),

senta as bases polas que se rexe a presente  programación,  elaborada axustándose aos contidos

recollidos no  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

O Instituto de Ensino Secundario Pontepedriña, de titularidade pública, atópase na Rúa Amor

Ruibal nº 28, no barrio compostelán de Pontepedriña. Estamos a falar dunha zona que experimentou

unha  gran  dinamización  nos  últimos  anos;  esta  área  inclúe  centros  comerciais,  residenciais  e

turísticos.  Está  situado  á  beira  do  Restollal,  parque  inaugurado  no ano 2003,  cunha  superficie

aproximada de zona verde de 130.000 m2. Está atravesado polo río Sar entre os barrios de Sar e

Conxo, e nel consérvase a vexetación autóctona, como unha carballeira.  

Ao situarse na vía de entrada principal de Santiago Leste, é un centro ben comunicado por

autobús e nas súas proximidades tamén se atopa a estación de ferrocarril. O instituto conta con dúas

rutas de transporte escolar, establecidas pola Delegación provincial da Consellería de Educación. O

alumnado  de  ESO  ten  dereito  ao  uso  dese  transporte.  Ademais,  a  Consellería  de  Educación

autorizou que as prazas excedentes puidesen ser empregadas tamén por alumnado de bacharelato.

Así mesmo, o alumnado de ESO que reúna certas condicións (tales como ser escolarizado

neste centro por decisión da Comisión de Escolarización e sen pertencer á zona de influencia deste

IES) pode usar de xeito gratuíto o transporte regular como transporte escolar.  A ruta nº 1 parte de

Curuxeira e pasa polo Parque Montouto e os Tilos. A nº 2 parte de Cobas e tamén pasa polos Tilos.

O IES Pontepedriña, que na súa orixe tivo o nome de Instituto de Bacharelato Mixto nº 6,

entrou en funcionamento no curso 1990-1991, impartíndose clases de BUP e COU. Foi un dos

centros  de  España  nos  que  se  implantaron  anticipadamente  e  con  carácter  experimental  as

ensinanzas reguladas pola LOXSE. Deste xeito, a ESO e o bacharelato estanse a impartir no IES

Pontepedriña desde o ano escolar 1993-94 (a implantación con carácter xeral en todos os centros de

España iniciaríase no ano 1995-96).

A  oferta  educativa  de  formación  profesional  iniciouse  no  curso  1998-99  cos  ciclos

formativos  de  grao  superior  de  Comercio  internacional  e  de  Animación  Sociocultural.

Posteriormente  ampliouse  coa  incorporación,  no  curso  1999-2000,  do  ciclo  de  grao  medio  de

Comercio e no 2000-01 do ciclo de grao superior de Xestión comercial e márketing. No curso 2015-

2016 deixouse de implantar o Ciclo de Animación Sociocultural.
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Desde o curso 1999-2000 impártense en 3º e 4º de ESO ensinazas bilingües (galego-inglés)

en varias materias. De feito, o IES Pontepedriña foi un dos dous centros de Galicia nos que se

iniciou  con carácter  experimental  o  programa de  Seccións  europeas,  como se denominou nese

momento, e que actualmente recibe o nome de Seccións bilingües.

Así mesmo, os programas de formación en centros de traballo para os alumnos de formación

profesional específica desenvólvense parcialmente no estranxeiro.  No curso 2017-18 inaugúrase a

FP básica máis a FP dual.

 Por  outra  parte,  no  IES Pontepedriña  participaron  e  participan,  como lectores  ou  como

estudantes universitarios en formación, persoas de outras nacionalidades, colaborando  maioría dos

co profesorado das materias de linguas.

Dende o curso 2010-2011, o centro está a participar no proxecto Abalar, polo que as aulas de

1º e 2º de ESO inclúen nas súas dotacións un miniportátil por cada alumno.

A procedencia do alumnado é diversa. No ciclo da ESO, a maioría de alumnos proceden do

barrio de Pontepedriña e  do veciño municipio de Teo (Os Tilos).  No Bacharelato incorpóranse

estudantes  de outras procedencias como Boqueixón, Vedra e Touro.  Isto deriva na situación de

convivencia  no  centro  de  alumnos  de  procedencia  urbana  con  outros  do  rural.  Non  podemos

establecer un patrón xeneralizado do status socio-económico das súas familias; algo que debemos

destacar é que non existe demasiada variedade cultural e étnica; a maioría dos alumnos e alumnas

foráneos son de países latinoamericanos e a súa integración é rápida e satisfactoria; tamén hai casos

de nenos/as procedentes de China, Rusia e Romanía, pero son poucos os casos. Polo xeral estamos a

falar dun centro moi tranquilo, no cal se dan contados casos problemáticos, case todos eles debido a

fracaso escolar, pero non a actitudes  conflitivas.

Este centro goza de numerosas instalacións educativas, as cales son utilizadas polos distintos

departamentos  para  realizar  as  actividades  académicas  que  procedan.  É destacable  a  ambiciosa

aposta que o instituto está a acometer con respecto ás novas tecnoloxías; estamos a falar dun centro

educativo que dispón de cinco aulas de informática. Contamos con pantallas interactivas e nas aulas

hai  cun  PC e  un  canón.   Doutra  banda,  disponse  de  distintos  laboratorios:  Física,  Química  e

Ciencias Naturais; así mesmo temos dúas aula-taller, unha para a materia de Tecnoloxías e outra

para Debuxo; hai unha aula específica para dar clase de idiomas, e outra para os ensinos musicais.

A nova dirección está a traballar para mellorar todas estas instalacións, e sobre todo, procurar un

salón de actos en condicións que permita unhas idóneas actividades de convivencia e xuntaza.
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Horarios de clase

 Entrada Saída
ESO e bacharelato

8:45 14:25
de luns a venres
martes 16:30 18:10
Formación profesional

14:50
21:00
22:00de luns a venres

Recreos: de 10:25 a 10:45, de 12:25 a 12:45.
   

Horario de secretaría

Atención ao público, de luns a venres, de 9 a 14 h

Calendario escolar  2019 – 2020

Comezo das clases:

16 de setembro 2019

 Fin das clases:

19 de xuño 2019

Días festivos

Día das Letras Galegas: 17 de maio 2019

Ascensión: 30 de maio 2018

VACACIÓNS DE NADAL: desde o día 23 de decembro de 2019 até o día 7 de xaneiro de
2020, ambos inclusive.

ENTROIDO: días 24, 25 e 26 de febreiro de 2020

SEMANA SANTA: desde o día 6 de abril até o 13 de abril de 2020, ambos inclusive.

DÍAS NON LECTIVOS:  O día do Ensino coa consideración  de non lectivo para efectos
académicos  no curso 2019/20  celebrarase o 31 de outubro de 2019. O centro elixiu como día non
lectivo o 22 de maio.

DIAS FESTIVOS:

O día 1 de novembro, ( venres), así como o 6 de decembro ( venres) 

O 19 de marzo ( san Xosé),  xoves. 

O 1 de maio ( venres) 

En Santiago a Ascensión será o día 21 de maio ( xoves) 

Calendario  de avaliacións ESO, Bacharelato e 1º FP Básica: 
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AVALIACIÓNS DATAS 

Avaliación inicial de ESO ( entre 1 e 4 de 
outubro) 

7 e 8 de outubro 

1ª avaliación de ESO e 1º de BACH 17-18-19 de decembro 

2ª avaliación de ESO e 1º de BACH 
31 de marzo, 1 e 2 de abril ( antes S. 
Santa) 

3ª avaliación de ESO e 1º de BACH Despois do 19 de xuño ( 22-23-24) 

1ª avaliación 2º bacharelato 3 de decembro 

2ª avaliación 2º bacharelato 05 de marzo 

3ª avaliación 2º bacharelato Marca a CIUG ( entre 25 e 27 de maio) 

Probas Extraordinarias de 2º Bacharelato Entre 15 e o 19 de xuño 

Avaliación Extraordinaria 2º Bacharelato Despois do 19 de xuño 

Calendario  de pendentes de ESO e Bacharelato: 

• Do 4 ao 8 de novembro (ESO, FPB e Bacharelato). 

• Do 03 ao 07 de febreiro (ESO, FPB e Bacharelato). 

• Do 20 ao 30 de abril: proba Final de pendentes de bacharelato (poderán empregarse como 

datas para unha terceira proba para alumnos/as de ESO). 

• Do 04 ao 08 de maio: proba final de pendentes de ESO. 

• Avaliación de pendentes: 13 de maio.

O alumnado de 2º de bacharelato con pendentes de 1º poden realizar as probas dun xeito 
máis flexible. 

Profesorado que forma parte do Departamento de Xeografía e Historia

Profesorado:

Francisco Xavier Dapena Castro: Actualmente Director, impartirá clase en  3º de ESO.

José Manuel Martínez García: Correspóndelle as materias de Historia de España de 2º de
Bacharelato, Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato, Xeografía e Historia de 2º de
ESO e 1ºESO.
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Xosé Neiro Ramos: Ademais de cubrir as súas funcións de Xefe de estudos, impartirá clase
ao alumnado de Xeografía de 2º de Bacharelato e Historia de 1º de Bacharelato.

Xefa de Departamento:

Mª  Nieves  García  Viaño: Impartirá  Historia  de  España  e  Historia  da  Arte  en  2º  de
Bacharelato e Xeografía e Historia en 4º de ESO.

Tres  cursos  de  1º  de  ESO  serán  impartidos  como  afíns  por  membros  de  outros
departamentos:

Ana Otero Blanco do departamento de Filosofía

Victor Blanco López do departamento de Música

David Brenlla Gerpe do departamento de Educación Física

A Programación Didáctica dentro do Proxecto lingüístico do centro

O proxecto  lingüístico  do  IES  Pontepedriña  cínguese  ao  decreto  79/2010.   Na ESO as

materias de Ciencias Sociais (Xeografía e Historia), Ciencias da Natureza, Bioloxía e Xeoloxía han

de impartirse en galego; a docencia en castelán impartirase para as materias de Matemáticas, Física

e Química, e Tecnoloxías; para o resto de materias, garantirase un mesmo porcentaxe en ambos os

idiomas. No caso do Bacharelato, o total de materias repartiranse ao 50% nos dous idiomas. O

mesmo ocorre no caso dos Ciclos Formativos que se imparten no centro. Para o caso das materias

de Lingua e Literatura Castelá, Lingua e Literatura Galega e idiomas estranxeiros, o idioma que se

ha de utilizar é o que corresponde.

É conveniente engadir, que hai grupos de 3º de ESO que teñen unha docencia bilingüe nas

materias de Bioloxía e Xeoloxía e Música, fomentándose así o uso do inglés.
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Relación de Libros de texto para o curso 2017- 2018

XH 1º ES0. Xeografía e Historia. Galicia.
 ISBN 9788468231211

 VICENS VIVES

XH 2º ES0. Xeografía e Historia. Galicia.
 ISBN 9788468236322

 VICENS VIVES

XH 3º. Xeografía e Historia. Galicia.
 ISBN 9788468231235

 VICENS VIVES

XH 4º. Xeografía e Historia. Galicia.
 ISBN 9788468236346

 VICENS VIVES

1º BAC. HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO
 ISBN978-84-9995-035-6

 BAÍA EDICIÓNS

En relación os libros de texto no Bacharelato  dicir que o Departamento ten acordado non

considerar obrigatorio o libro de texto, pero si recomendalo porque pode ser  un material de apoio e

consulta, de grande utilidade.

2. Contribución ao desenvolvemento das Competencias Clave
 As  competencias  básicas  son  as  aprendizaxes  conceptuais  e  procedementais  que  debe

desenvolver o alumno e a alumna ao finalizar o ensino obrigatorio para lograr a súa realización

persoal, exercer unha cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz

de  desenvolver  unha  aprendizaxe  permanente  ao  longo  da  vida.  Establecemos  as  seguintes

competencias:

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral

e  escrita,  de  representación,  interpretación  e  comprensión  da  realidade,  de  construción  e

comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a

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

Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os

símbolos  e  as  formas de expresión  e  razoamento  matemático,  tanto para producir  e  interpretar

distintos tipos de información, como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e

espaciais da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral.

3. Competencia dixital. (CD)

Consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e

para  transformala  en coñecemento.  Incorpora  diferentes  habilidades,  que  van desde  o acceso  á

información ata a súa transmisión en distintos soportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías da

información e a comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.

4. Competencias sociais e cívicas (CSC).

Fai posible comprender a realidade social en que se vive, cooperar, convivir e exercer a

cidadanía democrática nunha sociedade plural, así como comprometerse a contribuír á súa mellora.

Integra coñecementos diversos e habilidades complexas que permiten participar, tomar decisións,

elixir como comportarse en determinadas situacións e responsabilizarse das eleccións e decisións

adoptadas.

5. Competencia para aprender a aprender. (CAA)

Consiste en dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar

aprendendo  de  xeito  cada  vez  máis  eficaz  e  autónoma  de  acordo  aos  propios  obxectivos  e

necesidades.

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

Esta competencia refírese á 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 os problemas, así como a capacidade de demorar a necesidade de

satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir riscos.
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7. Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Supón  coñecer,  comprender,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións

culturais e artísticas, utilizalas como fonte de goce e consideralas como parte do patrimonio dos

pobos.

2.  1.  Contribución  das  Ciencias  sociais  á  adquisición  das  competencias

básicas

O carácter integrador  da materia  de Ciencias sociais,  xeografía  e historia,  fai  que a súa

aprendizaxe contribúa á adquisición de varias competencias básicas. 

Competencia social e cívica

 Comprender a achega que as diferentes culturas fixeron á evolución da Humanidade.

 Reflexionar de forma crítica sobre os feitos e problemas sociais e históricos.

 Expresar as propias opinións de forma asertiva.

 Escoitar activamente; saber poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de

vista. 

 Relacionarse, cooperar e traballar en equipo.

 Comprender os valores democráticos.

 Entender os comportamentos e as formas de vida en contextos históricos e/ou culturais

distintos do propio.

Competencia na Conciencia e expresións culturais

 Desenvolver a sensibilidade para gozar con distintas expresións do patrimonio natural e

cultural.

 Valorar a importancia do patrimonio para acceder ao coñecemento das sociedades do

pasado.

 Interesarse por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico. 

Competencia dixital

 Obter información a través de fontes de distinta natureza: cartográficas, iconográficas,

textuais, etc.

 Utilizar  os  buscadores  para  localizar  información  en  internet,  seguindo  un  criterio

específico. 

 Analizar datos cuantitativos de táboas e gráficas.
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 Relacionar, analizar, comparar e sintetizar a información procedente das distintas fontes

traballadas.

Competencia en comunicación lingüística

 Interpretar  textos  de  tipoloxía  diversa,  linguaxes  icónicos,  simbólicos  e  de

representación. 

 Saber expresar adecuadamente as propias ideas e emocións, oralmente e por escrito. 

 Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial a descrición e a argumentación.

 Defender o punto de vista persoal con argumentos coherentes e pertinentes. 

 Elaborar definicións dos conceptos estudados, utilizando a terminoloxía máis adecuada

en cada caso.

 Escoitar, analizar e ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e espírito

crítico.

Competencia matemática

 Interpretar escalas numéricas e gráficas.

 Analizar e comparar a información cuantitativa de táboas, listados, gráficos e mapas.

 Facer cálculos matemáticos sinxelos para comparar dimensións, calcular distancias e

diferenzas horarias.

Competencia para aprender a aprender

 Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 

 Buscar  explicacións  multicausais  para  comprender  un  fenómeno  e  avaliar  as  súas

consecuencias. 

  Anticipar posibles escenarios ou consecuencias das accións individuais e sociais.

 Saber comunicar e expresar de forma efectiva os resultados do propio traballo. 

 Tomar conciencia do que se aprendeu e do que falta por aprender.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

 Comprender  as  actividades  suscitadas  e  planificar  a  estratexia  máis  adecuada  para

resolvelas. 

 Saber argumentar de forma lóxica e coherente os propios puntos de vista. 

 Tomar decisións e saber escoller o xeito de recuperar a información máis adecuada en

cada caso.
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 Facer un seguimento das aprendizaxes realizadas.

3. Obxectivos xerais da Educación Secundaria Obrigatoria

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as

capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto

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

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio

da cidadanía democrática.

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

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

desenvolvemento persoal.

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

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

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

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

relacións  cos  demais,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo,  os

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

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

crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,

especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas

disciplinas,  así  como coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  nos  diversos

campos do coñecemento e da experiencia. 

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

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e

asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a

houbese, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse

no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado.
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l) Coñecer,  valorar  e respectar  os aspectos básicos  da cultura e  a historia  propias  e dos

demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

m) Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  dos  outros,  respectar  as

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

práctica  do  deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais

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

súa conservación e mellora. 

n) Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  distintas  manifestacións

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

o)  Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  do patrimonio  lingüístico,  cultural,  histórico  e

artístico de  Galicia,  participar  na súa conservación e  na súa mellora,  e  respectar  a  diversidade

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e

respecto cara ao exercicio deste dereito.

p) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental

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

riqueza  cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en

especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

4. Xeografía e Historia 1º ESO

4.1. Concrecións de obxectivos  1º ESO

Con respecto  aos  obxectivos  xerais  da Educación Secundaria,  a  materia  de Xeografía  e

Historia do 1º curso do 1º ciclo debe contribuír a desenvolver no alumnado todos obxectivos xerais

e  dun modo específico e prioritario, as capacidades que lle permitan en particular:

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.

e.  Desenvolver  destrezas  básicas  na utilización das  fontes  de información,  para adquirir

novos  coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
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f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,

así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do

coñecemento e da experiencia.

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

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e

asumir responsabilidades.

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

mensaxes complexas.

En menor medida, en función dos contidos a tratar, tamén os seguintes:

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto

ás demais persoas,  practicar a tolerancia,  a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os

grupos,  exercitarse  no  diálogo,  afianzando  os  dereitos  humanos  e  a  igualdade  de  trato  e  de

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse

para o exercicio da cidadanía democrática.

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

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

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

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

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

l.  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

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

utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ.  Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  do  patrimonio  lingüístico,  cultural,  histórico  e

artístico de  Galicia,  participar  na súa conservación e  na súa mellora,  e  respectar  a  diversidade

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e

respecto cara ao exercicio deste dereito.

En  canto  ás  competencias  clave,  nesta  materia  trabállanse,  de  forma  permanente,  as

seguintes:

CSC. Competencia social e cívica.
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CCL. Competencia en comunicación lingüística.

CAA. Competencia de aprender a aprender.

En menor medida, en función dos contidos a tratar, tamén as seguintes:

CD. Competencia dixital.

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

CCEC.Conciencia e expresións culturais.

CSIEE. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

4.2.Unidades  didácticas.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,

estándares de aprendizaxe,  indicadores de logro, criterios cualificación,

procedementos e instrumentos, competencias e temporalización

Aclaración previa:

Cando se fala de indicadores en terminoloxía LOMCE estamos a referirnos aos estándares

de aprendizaxe avaliables.

 A definición de niveis de desempeño dun indicador ben podería traducirse a indicadores de

logro dun estándar.

 O  grao mínimo de consecución de cada estándar poderá avaliarse  establecendo o modelo

seguinte:      

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi ben

3 Ben

2 Regular

1 Mal
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Esta parte está especificada noutro apartado:

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PROBAS ESCRITAS PE

PROBA ORAL PO

TRABALLO NA CLASE TC

OBSERVACIÓN NA AULA OA

TRABALLO INDIVIDUAL TI

O MEDIO FÍSICO

1. O planeta Terra

OBX
.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADO
RES DE
LOGRO

CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
b
e
f
g
h

1.1. A Terra, un 
planeta do sistema 
solar:
- O sistema solar.
- O planeta Terra.

 1.1. Coñecer a posición da Terra 
no conxunto do universo e o 
sistema solar e recoñecer os 
elementos que configuran o 
sistema solar.

 1.1.1. Coñece a posición da 
Terra no conxunto do 
universo e o sistema solar.
 1.1.2. Recoñece os elementos
que configuran o sistema 
solar.
 1.1.3. Calcula distancias 
entre elementos do sistema 
solar a partir de táboas de 
datos.
 1.1.4. Consulta na rede 
conceptos básicos para definir
vocabulario específico 
relacionado co sistema solar.

7,5 %

7,5 %

7,5 %

5 %

PE
TC
OA
PE
TC
OA
PE
TC
OA

TC
TI

CAA
CCL
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

1.2. Os 
movementos da 
Terra e as súas 
consecuencias:
- O día e a noite.
- As estacións.

 1.2. Comprender as 
consecuencias dos movementos 
de translación e rotación da Terra,
e as súas consecuencias.

 1.2.1. Comprende as 
consecuencias dos 
movementos de translación e 
rotación da Terra.
 1.2.2. Analiza as razóns da 
diferenza de duración dos días
e as noites segundo as 
estacións.

7,5 %

7,5 %

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CCL

b
e
f
g
h

1.3. As coordenadas
xeográficas:
- Os puntos 
cardinais.
- A orientación.
- A rede xeográfica.
- Os fusos horarios.

 1.3. Saber orientarse no espazo 
empregando a rede xeográfica e 
coñecer o sistema e función dos 
fusos horarios.

 1.3.1. Fai a experiencia de 
orientarte a partir da posición 
do Sol.
 1.3.2. Describe os conceptos 
de latitude e lonxitude e 
aplícaos para localizar un 
punto no mapa.
 1.3.3. Calcula a hora de 
diferentes cidades e países e 
comproba o resultado a través

5 %

7,5 %

7,5 %

TC
TI
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT
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da consulta na rede.
b
e
f
g
h

1.4. A 
representación da 
Terra. Mapas e 
imaxes:
- As proxeccións 
cartográficas.
- A imaxe visual da 
Terra.
- Mapas e planos.
- A escala a dos 
mapas.

 1.4. Recoñecer as diferentes 
proxeccións cartográficas e 
diferenciar mapas e planos.

 1.4.1. Diferenza e emprega 
os principais tipos de 
proxección cartográfica.
 
 1.4.3. Clasifica e distingue 
tipos de imaxes de satélite e 
mapas.
 1.4.4. Calcula distancias nun 
mapa a partir da súa escala.

7,5%

7,5 %

7,5 %

TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

1.5. Analizamos: 
Coordenadas 
xeográficas e 
escalas

 1.5. Identificar e diferenciar a 
escala dos mapas e empregar as 
coordenadas xeográficas.

 1.5.1. Identifica as 
coordenadas xeográficas de 
varios espazos xeográficos, 
por exemplo, a súa localidade.
 1.5.2. Calcula a distancia, en 
liña recta, entre dous puntos 
dun mapa, tendo en conta a 
súa escala.

7,5%

7,5 %

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT

Carga Horaria: 10 sesións.

2. O relevo terrestre

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
b
e
f
g
h

2.1. Estrutura e 
composición da 
Terra:
- As capas da 
Terra.

 2.1. Describir a estrutura e 
composición das capas que 
forman a Terra.

 2.1.1. Describe as diferentes 
capas que configuran a Terra.
 2.1.2. Valora as condicións 
da codia terrestre para a vida.

6,25%

6,25%

PE
TC
OA

TC
OA

CAA
CCL

b
e
f
g
h

2.2. Orixe e 
formación do 
relevo terrestre:
- As placas 
terrestres e os seus 
movementos.
- As forzas internas
e os axentes 
externos.
- As grandes 
unidades 
estruturais do 
relevo.
- As formas do 
relevo.

 2.2. Comprender os procesos 
de formación do relevo terrestre
e identificar as diferentes 
formas de relevo as principais 
unidades que presenta a 
superficie terrestre.

 2.2.1. Explica o concepto de 
placa tectónica.
 
2.2.2. Relaciona os 
movementos das placas 
terrestres cos fenómenos 
sísmicos e volcánicos.
2.2.3. Localiza as grandes 
unidades do relevo terrestre.
 
2.2.4. Diferenza as principais
formas de relevo continental.
 2.2.5. Recoñece e identifica 
en imaxes as diferentes 
formas de relevo terrestre.

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

PE
TC
OA
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA
PE
TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT
CSC

b
e
f
g
h

2.3. Continentes, 
océanos e augas 
continentais:
- As terras 
emerxidas.
- Océanos e mares.
- As augas 
continentais.
- Os continentes.

 2.3. Identificar, localizar e 
caracterizar os continentes e os 
océanos da Terra.

 2.3.1. Identifica e localiza os
continentes e océanos da 
Terra.
2.3.2. Describe e localiza 
sobre mapas as principais 
unidades de relevo dos 
continentes.
 2.3.3. Utiliza correctamente 
atlas e mapas dixitais para 
localizar accidentes 
xeográficos determinados.

6,25%

6,25%

6,25

PE
TC
OA
PE
TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD
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b
e
f
g
h

2.4. O relevo de 
España:
- A Meseta.
- As unidades 
exteriores á 
Meseta.

 2.4. Localizar e identificar as 
principais unidades de relevo 
de España.

 2.4.1. Localiza e caracteriza 
as unidades e formas de 
relevo de España.

 2.4.2. Localiza en mapas e 
imaxes de satélite unidades e 
formas de relevo de España.

6,25%

6,25%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CCL
CD

b
e
f
g
h

2.5. O relevo de 
Galicia:
- Os materiais do 
relevo galego.
- As unidades do 
relevo interior.
- A costa e as rías.

 2.5. Localizar e identificar as 
principais unidades de relevo 
de Galicia.

 2.5.1. Localiza e caracteriza 
as unidades e formas de 
relevo de Galicia.
 2.5.2. Localiza en mapas e 
imaxes de satélite as 
principais unidades e formas 
de relevo de Galicia.

6,25%

6,25%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CCL
CD

b
e
f
g
h

2.6. Traballamos 
con: Curvas de 
nivel

 2.6. Analizar e interpretar un 
mapa topográfico.

 2.6.1. Identifica as curvas de
nivel nun mapa topográfico.
 2.6.2. Localiza, nun mapa 
topográfico, os puntos de 
maior altitude, as maiores 
pendentes e os espazos máis 
planos.

6,25%

6,25%

TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD

Carga Horaria: 7 sesións.

3. A hidrosfera: auga doce e auga salgada

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
e
f
g
h

3.1. A auga na 
natureza
- A Hidrosfera

3. 1. Explicar o concepto de 
hidrosfera

3.1.1. Define e explica o 
concepto de hidrosfera.

3.1.2. Describe os 
procesos: evaporación, 
condensación, 
precipitación, infiltración.

12,5

12,5

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CCL
CD
CSC

b
e
f
g
h

3. 2. As augas 
oceánicas

3. 2. Explicar as diferenzas entre
un océano e un mar

3.2.1. Diferencia entre un 
océano e un mar

3.2.2. Distingue entre 
mareas e correntes 
mariñas.

12,5

12,5

PE
TC
OA
PE
TC
OA

CAA
CCL
CD

b
e
f
g
h

3.3. As  augas 
continentais

3.3. Definir río, augas 
subterráneas,  criosfera, auga 
atmosférica.

3.3.1. Coñece os principais
usos das augas 
continentais.

3.3.2. Define conceptos 
como río, mar, océano...

3.3.3. Sabe como aproveita
o ser humano a auga doce.

12,5

12,5

12,5

PE
TC
OA
PE
TC
OA
TC
TI

CAA
CCL
CD

b
e
f
g
h

3.4 A 
distribución 
das augas no 
planeta
- Océanos e 

3.4. Localizar sobre o mapa 
océanos, mares e ríos.

3.4.1. Sitúa nun planisferio
océanos, mares e ríos.

12,5 PE
TC
OA

CAA
CCL
CD
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mares
- Os ríos de 
Europa e os 
ríos da 
Península

Carga Horaria: 7 sesións.

4. A atmosfera e os fenómenos atmosféricos

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
e
f
g
h

4.1. A 
atmosfera:
- As capas da 
atmosfera.
- Os 
fenómenos 
atmosféricos.

 4.1. Coñecer a atmosfera e a súa 
composición e identificar os 
principais fenómenos 
atmosféricos.

4.1.1. Describe as capas 
da atmosfera.

 4.1.2. Recoñece a 
importancia da 
atmosfera para a vida na 
Terra e valora os efectos 
da capa de ozono sobre a
vida dos seres vivos.

4%

4%

PE
TC
OA

TC
OA
TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

4.2. Elementos
e factores do 
clima:
- Tempo e 
clima.
- Os elementos
do clima.
- Os factores 
do clima.

 4.2. Diferenciar entre clima e 
tempo e describir os elementos e 
factores dos climas.

 4.2.1. Distingue entre 
tempo e clima a través 
de exemplos concretos.

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

 4.2.3. Consulta na rede 
conceptos básicos para 
definir vocabulario 
específico relacionado 
cos climas.

 4.2.4. Establece 
relacións entre o clima, o
relevo, as augas e os 
seres vivos.

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD

b
e
f
g
h

4.3.Os climas e
a súa 
distribución 
xeográfica:
- As zonas 
climáticas.

 4.3. Recoñecer e localizar os 
principais tipos de clima da Terra, 
en función das temperaturas e 
precipitacións.

 4.3.1. Interpreta gráficas
climáticas a partir de 
datos de precipitacións e 
temperaturas.

 4.3.2. Identifica en 
mapas temáticos a 
distribución de climas.

 4.3.3. Recoñece as 
principais causas da 
diversidade climática da 
Terra.

 4.3.4. Recoñece a 
importancia das 
investigacións científicas
no coñecemento da 
diversidade climática.

 4.3.5. Valora a 

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT
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diversidade dos medios 
naturais como recurso 
que permite mellorar a 
calidade de vida.

4% TC
OA

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
e
f
g
h

4.4. Os climas 
cálidos:
-O clima 
ecuatorial.
-O clima 
tropical.
-O clima 
desértico 
cálido.

 4.4. Caracterizar e localizar as 
variantes máis destacadas dos 
climas cálidos.

4.4.1. Identifica as 
variantes dos climas 
cálidos.

4.4.2. Localiza nun 
planisferio os maiores 
desertos cálidos.
 4.4.3. Valora as 
condicións de vida do 
clima ecuatorial.
 4.4.4. Identifica imaxes 
da rede correspondentes 
a climas cálidos.

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

4.5. Os climas 
fríos:
- O clima 
polar.
- O clima de 
montaña.

 4.5. Caracterizar e localizar as 
variantes máis destacadas dos 
climas fríos.

4.5.1. Compara variantes
de climas fríos a partir 
de climogramas.
 4.5.2. Localiza nun 
planisferio os espazos do
clima polar.
4.5.3. Valora as 
condicións de vida do 
clima de montaña.
 4.5.4. Identifica imaxes 
na rede correspondentes 
a climas fríos.

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

4.6. Os climas 
temperados:
- O clima 
mediterráneo.
- O clima 
chinés.
- O clima 
oceánico ou 
atlántico.
- O clima 
continental.
- O clima 
desértico frío.

 4.6. Caracterizar e localizar as 
variantes máis destacadas dos 
climas temperados.

 4.6.1. Diferenza as 
variantes dos climas 
temperados.
 4.6.2. Localiza nun 
planisferio as zonas 
xeográficas afectadas 
polo clima oceánico.
 4.6.3. Valora as 
condicións de vida do 
clima mediterráneo.
 4.6.4. Identifica imaxes 
da rede correspondentes 
a climas temperados.

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA
PE
TC
OA

TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

4.7. 
Traballamos 
con: 
Climogramas

 4.7. Elaborar e interpretar gráficas
climáticas ou climogramas.

 4.7.1. Constrúe, cos 
datos de temperaturas e 
precipitacións dados, 
unha gráfica climática.
 4.7.2. Analiza e 
comenta un climograma 
elaborado, e identifica a 
que tipo de clima 
pertence.
 4.7.3. Compara dúas 
gráficas climáticas 
identificando o tipo de 
clima a que pertencen.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT

Carga Horaria: 10 sesións.
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5. A diversidade dos medios naturais : As paisaxes de climas extremos e de 
climas temperados.

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
b
e
f
g
h

5.1. Os medios 
naturais da zona 
cálida:
- O medio 
ecuatorial.
- Os medios 
tropicais.
- Os desertos 
cálidos.

 5.1. Identificar e describir as 
características dos medios 
naturais da zona cálida.

 5.1.1. Identifica e diferenza 
as variantes dos medios 
naturais da zona cálida.

5.1.2. Caracteriza a selva 
ecuatorial.

5.1.3. Establece diferenzas 
entre selva e sabana.

 5.1.4. Relaciona a 
diminución de precipitación 
desde o ecuador aos trópicos 
coa diminución de 
vexetación.

 5.1.5. Identifica imaxes da 
rede correspondentes a 
medios de climas cálidos.

 5.1.6. Describe o tipo de 
vida dun oasis.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT
CSC

b
e
f
g
h

5.2. Os medios 
naturais da zona 
temperada:
- O medio 
mediterráneo.
- O medio 
chinés.
- O medio 
oceánico.
- O medio 
continental.

 5.2. Identificar e describir as 
características dos medios 
naturais da zona temperada.

5.2.1. Identifica e diferenza 
as variantes dos medios 
naturais da zona temperada.

5.2.2. Describe as variantes 
da vexetación mediterránea.

5.2.3. Explica as razón das 
diferenzas de vexetación 
entre o medio mediterráneo e
chinés.

5.2.4. Define as principais 
formacións vexetais do 
medio continental.

 5.2.5. Identifica imaxes da 
rede correspondentes a 
medios de climas 
temperados.

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT
CSC

b
e
f
g
h

5.3. Os medios 
naturais da zona 
fría e da alta 
montaña:
-Os medios 
polares.
-Os medios fríos
da alta montaña.

 5.3. Identificar e describir as 
características dos medios 
naturais da zona fría e de alta 
montaña.

5.3.1. Identifica e diferenza 
as variantes dos medios 
naturais da zona fría.

5.3.2. Describe o modo de 
vida na alta montaña.

 5.3.3. Identifica imaxes da 
rede correspondentes a 
medios de climas fríos.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT
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OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
b
e
f
g
h

5.4.O medio 
natural en 
España:
-O medio 
oceánico.
-O medio 
mediterráneo.
-O medio 
canario.
-O medio de alta
montaña.

 5.4. Identificar e describir as 
características dos medios 
naturais de España.

 5.4.1. Identifica e diferenza 
as variantes dos medios 
naturais de España.
 5.4.2. Relaciona o 
afastamento da costa como 
factor de matización das 
características do medio 
natural.
 5.4.3. Explica a 
orixinalidade da paisaxe 
canaria.

5.4.4. Localiza nun mapa de 
España os medios naturais 
das principais variantes.

 5.4.5. Localiza, a partir de 
datos de precipitacións e 
temperaturas, zonas de 
paisaxe desértica na 
península.

 5.4.6. Identifica imaxes da 
rede correspondentes a 
medios de climas 
peninsulares.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT
CSC

b
e
f
g
h

5.5. O medio 
natural en 
Galicia
- O relevo.
- As variantes 
climáticas.
- A vexetación.
- Os ríos.
- A fauna.

 5.5. Identificar e describir as 
características das variantes do 
medio natural de Galicia.

 5.5.1. Identifica e diferenza 
as variantes dos medios 
naturais de Galicia.

 5.5.2. Identifica e describe o 
tipo de formación vexetal 
dominante da zona na que 
vives.
 5.5.3. Elabora un 
climograma da zona onde 
vivas, a partir de datos de 
temperaturas e precipitacións
que localices na rede.
 5.5.4. Identifica imaxes da 
rede correspondentes a 
variantes climáticas de 
Galicia.

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

5.6. Traballamos
con: Fotografías 
de temática 
xeográfica

5.6. Coñecer e desenvolver a 
técnica de traballo de análise e 
comentario de fotografías de 
temática xeográfica.

 5.6.1. Clasifica diversas 
imaxes de paisaxes e 
Identifica nunha fotografía 
dunha paisaxe, os elementos 
naturais e os ocupados e 
habitados polo ser humano.

4% TC
OA
TI

CAA
CCL
CD

Carga Horaria: 9 sesións.
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6. Alteración e conservación do medio natural. Os problemas ambientais

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP
CLAVE

1 2 3 4
b
e
f
g
h

6.1. Desastres 
naturais de 
orixe xeolóxica:
- Os terremotos.
- Os volcáns.

 6.1. Clasificar e caracterizar os 
riscos naturais en función da súa 
orixe.

6.1.1. Explica as causas dos 
terremotos.

6.1.2. Identifica e describe os
diferentes tipos de volcáns.

 6.1.3. Localiza datos sobre 
mapas temáticos que 
reflicten zonas ou efectos de 
alteracións do medio natural

 6.1.4. Valora os avances 
científicos no coñecemento e 
prevención de determinados 
riscos medio ambientais.

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

CAA
CCL
CSC
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

6.2. Os riscos 
atmosféricos e 
das augas dos 
mares:
- Alteracións 
atmosféricas.
-Alteracións nas
augas dos 
mares.

 6.2. Coñecer e valorar os riscos 
causados polas alteracións 
atmosféricas e das augas dos 
mares

6.2.1. Comenta as 
consecuencias que poden 
derivarse da alteración de 
temperatura e salinidade das 
augas dos mares.

 6.2.2. Analiza imaxes de 
inundacións que localices na 
rede e comenta as posibles 
causas e consecuencias.
6.2.3. Valora os efectos do 
vento nunha vaga de calor ou
de frío.

 6.2.4. Describe o fenómeno 
da gota fría e analiza as súas 
consecuencias.
 
6.2.5. Analiza e comenta o 
mapa de maiores riscos de 
furacáns tropicais.

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CCL
CSC
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

6.3. Prevención 
do impacto dos 
riscos naturais:
- Protección 
ante riscos 
xeolóxicos.
- Prevención de 
riscos 
atmosféricos.

 6.3. Describir algunhas das 
medidas máis habituais de 
protección e prevención dos riscos
naturais.

 6.3.1. Analiza as razóns do 
maior índice de riscos 
naturais que existen en 
determinados medios 
xeográficos.

 6.3.2. Establece as 
diferenzas do impacto dun 
desastre natural en países 
desenvolvidos e 
subdesenvolvidos.
 
6.3.3. Propón medidas 
paliativas, correctoras e 
positivas para problemas do 
deterioro do medio ambiente.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

CAA
CCL
CSC
CD
CMCCT
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OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
b
e
f
g
h

6.4. O impacto 
da acción 
humana nos 
medios naturais:
- A explotación 
dos recursos 
naturais.
- As actividades
industriais e as 
infraestruturas.
- Accidentes 
derivados da 
actividade 
humana.

 6.4. Describir os riscos que 
provoca a acción humana sobre
os medios naturais.

 6.4.1. Analiza, a partir de datos 
e gráficos, o impacto das 
actividades agrarias no medio 
natural.
6.4.2. Investiga sobre o impacto 
no medio natural das industrias 
próximas á súa localidade.
 6.4.3. Describe os efectos dunha
marea negra a partir de datos 
localizados na prensa dixital.
 6.4.4. Localiza na rede datos da 
superficie queimada o pasado 
ano en España e valora as 
consecuencias para o medio 
natural.
 6.4.5. Localiza e compara 
fotografías para valorar o 
impacto da actividade humana 
sobre o medio natural.

4%

4%

4%

4%

4%

TI
TC
OA

TI
TC
OA

TI

TI

TC
OA

CAA
CCL
CSC
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

6.5. O problema
da 
contaminación:
- A 
contaminación 
da atmosfera.
- A 
contaminación 
das augas e os 
solos.

 6.5. Identificar e valorar 
algúns dos problemas máis 
destacados relacionados coa 
contaminación atmosférica, das
augas e dos solos.

 6.5.1. Selecciona un tipo de 
contaminación e elabora un 
breve informe sobre as súas 
causas e consecuencias.
 6.5.2. Analiza diferentes tipos 
de gráficos sobre datos 
relacionados coa contaminación 
atmosférica.
 6.5.3. Elabora un breve informe
sobre como mellorar o problema
da contaminación na zona na 
que vives, consultando datos na 
rede.

4%

4%

4%

TI

TC
OA

TI
OA

CAA
CCL
CSC
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

6.6. 
Conservación e 
xestión 
sustentable de 
medios e 
recursos:
- A xestión da 
auga.
- A protección 
das especies.
-
Desenvolvemen
to sustentable e 
a política dos 
Tres R.

 6.6. Tomar conciencia da 
necesidade de xestionar 
solidariamente os recursos 
naturais.

 6.6.1. Analiza criticamente a 
actuación individual e colectiva 
no tratamento dos problemas do 
medio ambiente causados pola 
actividade humana.
 6.6.2. Reflexiona sobre o 
problema da escaseza de auga en
moitas zonas e propón medidas 
para reducir o seu consumo.
6.6.3. Elabora unha listaxe co 
tipo de residuos que se xeran na 
propia casa e valora o 
tratamento que se lles dá.
 6.6.4. Localiza na rede algún 
tipo de espazo protexido ou 
sobre algunha especie en perigo 
de extinción e elabora un 
informe no que propoñas 
algunha medida de protección.

4%

4%

4%

4%

TI
OA

TC
OA

TI
TC
OA

TI

CAA
CCL
CSC
CD
CMCCT

b
e
f
g
h

6.7. 
Traballamos 
con: Gráficos

 6.7. Coñecer, elaborar e 
analizar a técnica de traballo de
análise e comentario de 
gráficos.

 6.7.1. Elabora e comenta 
diferentes gráficos con datos 
sobre a auga doce na Terra, 
sobre o caudal de diferentes ríos.

4% TI
OA

CAA
CCL
CSC
CD
CMCCT

Carga Horaria: 8 sesións.
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7. As sociedades prehistóricas

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADORE
S DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
e
f
g
h
l
n

7.1. Os cazadores 
paleolíticos:
- A procura do 
alimento.
- Protexerse e 
organizarse para 
sobrevivir.
- A fabricación de 
ferramentas.
- O mantemento 
dos modos 
paleolíticos.
- Arte rupestre: 
relixiosidade, arte, 
maxia?

 7.1. Definir os trazos básicos 
das sociedades paleolíticas.

 7.1.1. Recoñece os trazos 
básicos da vida das 
primitivas comunidades 
humanas.
 7.1.2. Relaciona os avances 
técnicos coa mellora das 
condicións de vida das 
sociedades prehistóricas.
 7.1.3. Analiza, comenta e 
valora os modos de vida do 
pasado máis afastados dos 
actuais.
 7.1.4. Valora as obras de 
arte prehistóricas como 
fontes de información

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
h
l
n

7.2. Os primeiros 
agricultores:
- A revolución do 
Neolítico.
- Onde, cando, por 
que se iniciou a 
agricultura e a 
gandaría?
- Consecuencias da
revolución 
neolítica.

 7.2. Caracterizar as causas e 
consecuencias máis destacadas 
da revolución neolítica.

7.2.1. Coñece e valora as 
novidades do Neolítico.

 7.2.3. Interpreta as 
manifestacións artísticas 
como expresión da cultura 
da sociedade que as produce
e recoñece o patrimonio 
cultural e artístico da 
prehistoria para contribuír á 
súa conservación.

5%

5%

PE
TC
OA

TC
TI
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
h
l
n
ñ

7.3.Os construtores
de megálitos:
- O fenómeno 
megalítico.
- Tipos de 
megálitos.
- Os megálitos 
galegos.

 7.3.Identificar as tipoloxías, 
características e finalidade dos 
monumentos megalíticos.

 7.3.1. Describe as 
características dos 
monumentos megalíticos.

7.3.2. Analiza os megálitos 
máis abundantes en Galicia.

 7.3.3. Busca e procesa 
información obtida na rede 
procedente de fontes 
diversas: cartográficas, 
iconográficas, textuais sobre
o fenómeno megalítico.
 7.3.4. Elabora un breve 
informe sobre algún 
megálito próximo á propia 
localidade.

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
h
l
n

7.4.Diversidade 
cultural na 
península ibérica
- A área ibérica.
- A área céltica e 
celtibérica.

 7.4. Recoñecer as diferenzas 
máis salientables das principais
áreas culturais desenvolvidas 
na península ibérica anteriores 
á chegada dos romanos. 
Identificar e valorar as 
principais achegas das 
colonizacións históricas na 
península ibérica.

 7.4.1. Comenta mapas 
temáticos sobre as áreas de 
asentamento das principais 
áreas culturais peninsulares 
prerromanas.
 7.4.2. Localiza, sobre 
mapas, as áreas de 
colonización mediterránea.
 7.4.3. Localiza información 
na rede para elaborar un 
breve informe sobre a 
cultura ibérica.

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA
TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC
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OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
e
f
g
h
l
n
ñ

7.5.A cultura 
castrexa:
- Os castros.
- A explotación 
do territorio.
- Relixiosidade e
manifestacións 
artísticas.

 7.5. Describir os trazos básicos
da cultura castrexa.

7.5.1. Describe as 
características 
arquitectónicas básicas dos 
castros.

 7.5.2. Analiza os trazos da 
cultura castrexa a partir de 
imaxes e textos.

 7.5.3. Localiza información
na rede para elaborar un 
breve informe sobre un 
castro de Galicia.

 7.5.4. Trata de buscar 
diversas explicacións 
causais para comprender a 
evolución das sociedades 
prehistóricas.

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
h
l
n

7.6. Traballamos 
con: Eixes 
cronolóxicos

 7.6. Coñecer e aplicar a técnica
de traballo de construción dun 
eixe cronolóxico ou eixe do 
tempo.

 7.6.1. Realiza operacións 
de cálculo sinxelas para a 
elaboración de eixes do 
tempo.

 7.6.2. Calcula a duración 
de períodos manexando 
cronoloxía de antes e 
despois do cambio de era.

 7.6.3. Constrúe un eixe 
cronolóxico no que sitúe 
diversos acontecementos 
históricos dados.

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC
CMCCT

Carga Horaria: 9 sesións.

8. Exipto e Mesopotamia

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADORE
S DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
e
f
g
l
h

8.1. As 
civilizacións 
fluviais:
- As primeiras 
civilizacións 
históricas. A 
revolución 
urbana.

 8.1. Definir os trazos básicos e 
comúns das civilizacións 
fluviais de Exipto e 
Mesopotamia. Describir os 
cambios que se orixinaron como
consecuencia da aparición das 
primeiras cidades.

8.1.1. Recoñece os trazos 
básicos e comúns das 
civilizacións fluviais.
8.1.2. Describe os cambios que
se orixinaron como 
consecuencia da aparición das 
primeiras cidades.
 8.1.3. Valora o papel 
desempeñado por unha nova 
forma de comunicación: a 
escritura.
 8.1.4. Localiza, nun mapa 
actual, a situación destas 
civilizacións e sitúa os ríos que
permitiron o nacemento das 
primeiras civilizacións 
históricas.

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA
PE
TC
OA

TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f

8.2. O Exipto 
dos faraóns:
- Exipto e o 

 8.2. Describir os elementos 
máis representativos da 
civilización do Exipto 

 8.2.1. Analiza e valora o papel 
do Nilo na civilización exipcia 
da época faraónica.

4% PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
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h
l
n

Nilo.
- O faraón, 
señor de 
Exipto.
- Un imperio de
tres milenios.
- O pobo e as 
cidades.

faraónico.  8.2.2. Analiza e comenta 
textos, mapas e imaxes 
relacionadas co Exipto dos 
faraóns.
 8.2.3. Busca de información e 
elabora un breve informe sobre
o papel dos faraóns no antigo 
Exipto.
 8.2.4. Describe os trazos 
básicos da organización 
política e social do antigo 
Exipto.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

TI
TC
OA
PE
TC
OA

CD
CCEC

b
e
f
g
h
l
n

8.3.Tumbas e 
templos:
- As tumbas.
- Os templos .

 8.3. Identificar aos trazos máis 
representativos da cultura e a 
arte exipcia.

8.3.1. Coñece a significación 
das pirámides na civilización 
exipcia.
8.3.2. Describe os diferentes 
tipos de templos e os seus 
estilos arquitectónicos.
 8.3.3. Coñece os nomes e as 
atribucións das principias 
divindades do panteón exipcio.
 8.3.4. Analiza e comenta 
imaxes relacionadas coas 
manifestacións culturais e 
artísticas do antigo Exipto.
 8.3.5. Valora as achegas 
culturais da civilización 
exipcia na formación dos 
gustos estéticos e a súa 
influencia en posteriores estilos
artísticos.
 8.3.6. Busca información e 
elabora un pequeno dossier con
imaxes representativas da arte 
exipcia antiga.
 8.3.7. Analiza e procesa 
información procedente de 
obras fílmicas e literarias que 
recrean aspectos do Exipto 
faraónico.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO

CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
b
e
f
g
h
l
n

8.4. Os 
imperios de 
Mesopotamia:
- Mesopotamia, 
un país entre 
ríos.
- Os pobos que 
dominaron 
Mesopotamia.

8.4. Caracterizar os trazos comúns
dos pobos que ocuparon 
Mesopotamia.

 8.4.1. Analiza e comenta, a 
partir de documentos e 
imaxes, o papel dos ríos en 
Mesopotamia.

 8.4.2. Describe e valora o 
tipo de escritura 
característica de 
Mesopotamia.

8.4.3. Valora a recompilación
de leis e a súa fixación por 
escrito.

 8.4.4. Sitúa sobre un eixe 
cronolóxico os principais 
imperios asiáticos que 
dominaron Mesopotamia.

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC
CMCCT

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
30



 8.4.5. Sitúa no mapa as 
principais cidades 
mesopotámicas antigas.

4% PE
TC
OA

b
e
f
g
h
l
n

8.5. Palacios e 
reis

 8.5. Identificar aos trazos máis 
representativos da arte 
mesopotámica.

 8.5.1. Describe os elementos
construtivos e os materiais 
utilizados polos pobos 
mesopotámicos nas súas 
obras.

 8.5.2. Analiza e comenta 
imaxes relacionadas coas 
manifestacións artísticas 
mesopotámicas.

 8.5.3. Valora as achegas 
culturais e artísticas dos 
imperios mesopotámicos.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
h
l
n

8.6. 
Traballamos 
con: Imaxes de 
contido 
histórico e 
artístico

8.6. Analizar e comentar imaxes 
de contido histórico e artístico.

 8.6.1. Comenta 
representacións da pintura e 
da escultura exipcia.
 
 8.6.2. Describe as 
características de diversas 
esculturas dos pobos 
mesopotámicos.

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

Carga Horaria: 9 sesións.

9. A Hélade

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
e
f
g
h

9.1. As polis 
gregas:
- A Hélade.
- As polis.

 9.1. Coñecer os trazos básicos e 
comúns das poles e da 
civilización helénica.

9.1.1. Elabora un esquema 
cos trazos comúns das polis 
gregas.

9.1.2. Sitúa nun mapa as 
principais polis gregas.

9.1.3. Elabora un eixe
 cronolóxico coas etapas da 
civilización clásica das polis 
e do helenismo.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CMCCT
CCEC

b
e
f
g
h
l

9.2. A 
colonización 
grega:
- Razóns para 
emigrar.
- As colonias 
gregas.

 9.2. Recoñecer as principais 
zonas da colonización grega no 
Mediterráneo e valorar a 
colonización como factor de 
difusión da civilización grega.

 9.2.1. Explica as causas e 
consecuencias da 
colonización grega.
 9.2.2. Localiza nun mapa 
histórico as principais zonas 
da colonización grega.
 9.2.3. Busca en internet 
datos sobre algunha das 
colonias gregas fundadas na 
magna Grecia e elabora un 
breve informe sobre ela.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f

9.3. Atenas e 
Esparta:
- A democracia

 9.3. Identificar e valorar os 
sistemas políticos máis 
representativos: a democracia 

9.3.1. Caracteriza a 
democracia ateniense

4% PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
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g
h
l

ateniense.
- A oligarquía 
espartana.

ateniense e a oligarquía 
espartana.

9. 3.2. Caracteriza a 
oligarquía espartana e 
establece as diferenzas entre 
os dous sistemas políticos.
 9.3.3. Valora o sistema 
político ateniense e a súa 
repercusión na cultura 
europea posterior.

4%

4%

PE
TC
OA

TC
OA

CCEC

b
e
f
g
h

9.4. As guerras
dos gregos
- Gregos 
contra persas.
- Esparta 
contra Atenas.

 9.4. Coñecer os principais 
conflitos bélicos que afectaron 
ás polis gregas.

 9.4.1. Describe os trazos 
básicos das guerras médicas.

 9.4.2. Coñece as causas do 
enfrontamento entre as 
principias cidades gregas.

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CCEC

b
e
f
g
h
l
n

9.5. O imperio 
de Alexandre o
Magno:
- Macedonia 
domina as 
poles gregas.
- O imperio de 
Alexandre o 
Magno.
- O helenismo.

 9.5. Coñecer a formación do 
imperio de Alexandre o Magno e
valorar o papel que tivo na 
difusión do helenismo.

 9.5.1. Coñece os trazos 
básicos  do imperio de 
Alexandre.
9.5.2. Establece diferenzas 
entre o sistema político 
ateniense e o de Alexandre.

9.5.3. Reflicte nun mapa a 
expansión do imperio de 
Alexandre.

 9.5.4. Describe os trazos 
básicos do helenismo.

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CCEC

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
b
e
f
g
h
l
n

9.6. Relixión, 
cultura e arte:
- Deuses e 
heroes.
- Filósofos e 
escritores.
- Inventores e 
científicos.
- Beleza e 
harmonía nas 
artes plásticas.

 9.6. Valorar o papel que a 
civilización grega tivo no 
posterior desenvolvemento do 
pensamento europeo.

9.6.1. Recoñece as principais
divindades do panteón grego.

 9.6.2. Identifica exemplos 
representativos das distintas 
áreas do saber grego.

 9.6.3. Valora o legado do 
mudo grego clásico na 
cultura europea posterior.
 9.6.4. Explica as 
características esenciais da 
arte grega e a súa evolución 
no tempo.
9.6.5. Analiza e comenta 
obras de arte gregas.

 9.6.6. Busca información e 
elabora un pequeno dossier 
con imaxes representativas 
da arte grega clásica.
 9.6.7. Analiza e procesa 
información procedente de 
obras fílmicas e literarias que
recrean aspectos do mundo 
clásico grego.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b 9.7.  9.7. Coñecer e aplicar a técnica de  9.7.1. Analiza e comenta, 4% PE CSC

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
32



e
f
g
h
l
n

Traballamos 
con: Obras de 
arte

análise e comentario de obras 
artísticas de arquitectura, escultura
e pintura gregas.

seguindo o modelo dado, 
unha construción grega.

9.7.2. Analiza e comenta, 
seguindo o modelo dado, 
unha escultura grega.

 9.7.3. Analiza e comenta
seguindo o modelo dado, 
unha pintura grega.

4%

4%

TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CAA
CD
CCEC

Carga Horaria: 11 sesións.

10. Roma e o seu imperio

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADORE
S DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
e
f
g
h
l
n

10.1. As orixes 
de Roma:
- Roma entre a 
lenda e a 
realidade 
histórica.
- O período 
monárquico.

 10.1. Describir as orixes da 
civilización romana, tanto 
míticas como históricas e 
identificar cronoloxicamente os 
distintos períodos da historia de 
Roma.

 10.1.1. Explica as orixes 
míticas e históricas de 
Roma.

10.1.2. Caracteriza o sistema
político da monarquía 
romana.

 10.1.3. Localiza en mapas 
históricos a expansión de 
Roma durante a monarquía.
 10.1.4. Analiza e comenta 
documentos e imaxes 
referidas ao período 
monárquico romano.
 10.1.5. Realiza un eixe 
cronolóxico coas etapas da 
civilización romana e 
resolve sinxelas operacións 
de cálculo para determinar a 
duración dos períodos da 
civilización romana.

5%

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC
CMCCT

b
e
f
g
l
h

10.2. A república 
romana:
- A organización 
política da 
república.
- A expansión 
territorial.
- A fin da 
república.

 10.2. Coñecer o sistema político 
da república romana e a 
evolución da expansión e 
conquistas deste período.

 10.2.1. Describe a 
organización política 
republicana romana.

 10.2.2. Identificar as fases 
de expansión e conquista 
dos romanos durante o 
período republicano.
10.2.3. Sitúa sobre o mapa 
as fases da expansión do 
período republicano.

 10.2.4. Valora as guerras 
púnicas no contexto xeral da
conquista do Mediterráneo.

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
l

10.3. A conquista
de Hispania:
- As etapas da 
conquista.
- A conquista de 

 10.3. Identificar as razóns da 
conquista romana da península 
ibérica e as súas fases.

 10.3.1. Analiza e comenta 
textos e mapas referidos á 
conquista romana da 
península ibérica.
 10.3.2. Sitúa sobre o mapa 

5%

5%

PE
TC
OA

PE

CSC
CCL
CAA
CCEC
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h
ñ

Gallaecia. as fases da conquista 
romana da península ibérica,
especialmente as de 
Gallaecia.
 10.3.3. Reflexiona sobre o 
papel das guerras de 
conquista e o 
comportamento dos 
conquistadores para cos 
vencidos.

5%

TC
OA

PE
TC
OA

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
b
e
f
g
h

10.4. O imperio 
romano:
- O emperador.
- Expansión e 
organización 
territorial.

 10.4. Caracterizar os trazos 
políticos e da organización 
territorial do imperio romano.

10.4.1. Analiza e compara o 
sistema político da república 
e do imperio romano.

 10.4.2. Reflicte sobre un 
mapa a organización 
territorial da península 
ibérica na etapa final do 
imperio romano.

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
l
h

10.5. Crise e fin
do imperio 
romano:
- A crise do 
século III.
- Os intentos de 
frear a crise: a 
reorganización 
do século IV.
- A fin do 
imperio romano
de occidente.

 10.5. Identificar e valorar as 
principais causas das dificultades 
que explican a desaparición do 
imperio romano de occidente.

 10.5.1. Identifica as 
principais causas da crise e 
desaparición do imperio 
romano de occidente.

10.5.2. Recoñece as 
medidas tomadas para tratar 
de evitar a fin do imperio.

10.5.3. Coñece os feitos que 
provocaron a fin do imperio 
de Roma.

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CCEC

b
e
f
g
h

10.6. 
Traballamos 
con: Fontes de 
información 
arqueolóxica

 10.6. Coñecer e valorar as 
técnicas de traballo que empregan 
os arqueólogos para coñecer 
mellor o pasado.

 10.6.1. Identifica os pasos 
que dan os arqueólogos 
nunha escavación 
arqueolóxica.

 10.6.2. Relaciona a 
antigüidade dun obxecto coa 
súa localización nun estrato 
superior ou inferior.

 10.6.3. Establece as 
diferenzas entre datación 
absoluta e relativa.

5%

5%

5%

TC
TI
OA

TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CCEC

Carga Horaria: 10 sesións.
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11.A civilización romana

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
b
e
f
g
h
l

11.1. 
Civilización 
urbana:
- Roma, a 
grande urbe.
- As civitas.
- O urbanismo
romano.
- As funcións 
das cidades 
romanas.

 11.1. Coñecer e valorar o papel 
desempeñado polas cidades 
romanas, destacando a función 
de Roma.

 11.1.1. Define os trazos básicos 
das cidades romanas, as 
diferentes categorías e as súas 
funcións.
11.1.2. Elabora un breve dossier 
con imaxes da Roma antiga.

 11.1.3. Compara os nomes 
actuais de cidades españolas coa 
denominación que lles deron os 
romanos.
 11.1.4. Identifica nun mapa 
histórico as principais vías 
romanas da península ibérica e 
establece relacións coa rede 
actual.
 11.1.5. Destaca as achegas dos 
romanos nos ámbitos de 
organización das vivendas e das 
cidades e a súa permanencia e 
influencia posteriores.

4%

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

TI
TC
OA

TI
TC
OA

TI
TC
OA

TI
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
c
e
f
g
h
l
n

11.2. 
Sociedade 
escravista:
- Os escravos.
- Os libres.

 11.2. Valorar a existencia do 
escravismo como base do 
funcionamento socioeconómico 
da civilización romana.

11.2.1. Analiza e valora a 
organización social romana e a 
súa evolución.
11.2.2. Describe as 
características dos grupos 
sociais.
11.2.3. Valora a condición social
da muller en Roma.

 

4%

4%

2,5%

PE
TC
OA
TI
TC
OA

TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
h
l
n

11.3. 
Actividades 
económicas:
- As bases 
económicas.
- Os sectores 
económicos.

11.3. Identificar as principais 
actividades económicas do 
mundo romano.

 11.3.1. Describe e valora as 
principais actividades 
económicas do mundo romano.
 11.3.2. Analiza e valora o papel 
das vías de comunicación no 
desenvolvemento económico de 
Roma.
 11.3.3. Localiza na rede imaxes 
relacionadas co comercio e o 
transporte de mercadorías no 
mundo romano.
 11.3.4. Analiza un mapa 
histórico referido ás achegas 
destacadas das provincias 
romanas no conxunto da 
economía do imperio.

4%

4%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA
PE
TC
OA

TI
TC
OA

TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
h
l
n

11.4. Crenzas 
relixiosas:
- A relixión 
romana.
- O 
cristianismo.

 11.4. Describir os elementos 
máis representativos da relixión 
romana e valorar a aparición da 
nova relixión, o cristianismo.

 11.4.1. Describe os trazos da 
relixión romana e a súa 
evolución durante o imperio.
 11.4.3. Coñece os principios 
que defende o cristianismo e o 
proceso ata converterse na 
relixión oficial do imperio 
romano.
 11.4.4. Analiza e comenta 
imaxes relacionadas coa relixión
romana.

4%

4%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC
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OBX CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
INDICADORE
S DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
e
f
g
h
l
n

11.5. 
Achegas 
culturais e 
artísticas:
- Achegas 
culturais.
- A 
arquitectura.
- Escultura, 
pintura e 
mosaico.

 11.5. Coñecer as principais 
características das 
manifestacións culturais e 
artísticas, valorando as achegas 
máis significativas.

 11.5.1. Aprecia as manifestacións 
artísticas romanas polos seus 
valores estéticos e pola súa 
influencia nas artes de épocas 
posteriores.
 11.5.2. Analiza e compara obras 
arquitectónicas e escultóricas da 
época grega e romana.
 11.5.3. Entende que significou a 
romanización desde o punto de 
vista cultural e artístico.
11.5.4. Valora os avances 
científicos e técnicos divulgados 
nos dominios romanos.
 11.5.5. Interpreta as manifestacións
artísticas como expresión da cultura
e da sociedade da época romana.
11.5.6. Valora as obras de arte 
romanas como fontes de 
información histórica.
 11.5.7. Analiza e procesa 
información procedente de obras 
fílmicas e literarias que recrean 
aspectos da sociedade romana.
 11.5.8. Le, comprende e sintetiza a 
información dos materiais de clase 
referidos ao estudio da civilización 
romana.

2,5%

4%

4%

2,5%

4%

4%

2,5%

4%

TI
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA
TI
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA
TI
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
h
l
n
ñ

11.6. A 
cultura 
galaicorroma
na:
- O cambio 
político e 
social.
- A 
transformaci
ón do hábitat.
- A 
actividade 
económica.
- As novas 
formas 
culturais.

 11.6. Coñecer e valorar os 
trazos máis representativos da 
cultura galaicorromana.

11.6.1. Coñece e valora os cambios 
políticos e administrativos que se 
produciron no noroeste peninsular 
como consecuencia da conquista 
romana.
11.6.2. Recoñece as 
transformacións orixinadas nos 
modos de hábitat da cultura 
castrexa tras a conquista romana.
11.6.3. Analiza e comenta as 
principais activades económicas da 
dominación romana en Gallaecia.
 11.6.4. Localiza datos na rede e 
elabora un breve informe sobre os 
restos romanos na cidade de Lugo.
 11.6.5. Analiza imaxes e 
documentos sobre as novas formas 
culturais introducidas polos 
romanos e a súa adaptación á 
cultura castrexa.

4%

4%

4%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

b
e
f
g
h
l
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11.7. 
Traballamos 
con: Mapas 
históricos

 11.7. Coñecer e aplicar a 
técnica de análise e comentario 
de mapas históricos.

 11.7.1. Relaciona, nun mapa 
histórico, os restos romanos en 
Hispania coa denominación actual 
do lugar onde se atopan.
 11.7.2. Localiza, nun mapa 
histórico, as explotacións mineiras 
romanas.
 11.7.3. Recoñece os lugares de 
orixe e expansión da relixión 
cristiá.

2,5%

2,5%

2,5%

TI
TC
OA

TI
TC
OA
TI
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC
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Carga Horaria: 11 sesións  

4.3. Estándares e indicadores de logro

BLOQUE DE XEOGRAFÍA

Estándares
Indicador de logro

1
Mal.

Indicador de logro
2

Regular.

Indicador de logro
3

Ben.

Indicador de logro
4

Moi ben.
 Comprende o 
movemento de 
rotación da Terra e 
determina o tempo 
total en efectuar o 
movemento 
completo.

Presenta dificultades 
para identificar e 
entender o 
movemento de 
rotación e non 
explica o tempo que 
tarda a Terra en 
efectualo ao 
completo.

Comprende de forma 
incompleta o 
movemento de 
rotación pero non 
sabe o tempo que 
tarda a Terra en 
efectualo ao 
completo.

Comprende 
perfectamente o 
movemento de 
rotación pero comete 
algún erro en sinalar 
o tempo que tarda a 
Terra en efectualo ao 
completo.

Comprende 
perfectamente o 
movemento de 
rotación e non comete
erros en sinalar o 
tempo que tarda a 
Terra en efectualo ao 
completo.

 Busca información 
sobre as diversas 
teorías relativas á 
orixe do Universo.

Amosa dificultades 
para achar 
información sobre a 
orixe do Universo.

Encontra algunhas 
das teorías que 
explican a orixe do 
Universo pero 
explícaas con 
dificultades.

Encontra información
sobre as teorías da 
orixe do Universo e 
explícaas de forma 
simple.

Encontra e selecciona 
persoalmente 
información sobre as 
teorías relativas á 
orixe do Universo e 
explícaas con 
claridade e detalle.

Explica as 
características dos 
movementos que 
realiza a Terra.

Ten dificultades para 
recordar cales son os 
movementos do 
planeta Terra.

Lembra o nome dos 
movementos da Terra
pero confúndeos nas 
súas explicacións.

Lembra o nome dos 
movementos da Terra
e explícaos de forma 
moi simple.

Lembra o nome dos 
movementos da Terra 
e explícaos de forma 
moi detallada.

 Explica en cantos 
fusos horarios está 
dividida a Terra e 
arguméntao.

Ten dificultades para 
comprender ao 
significado e as 
características dos 
fusos horarios.

Comprende o 
significado dos fusos 
horarios e explica 
algunhas das súas 
características, con 
inconcrecións.

Comprende o 
significado dos fusos 
horarios e explica as 
súas características e 
en cantos fusos 
horarios se divide a 
Terra.

Comprende o 
significado dos fusos 
horarios, explica as 
súas características, 
en cantos fusos 
horarios se divide a 
Terra, e arguméntao.

 Analiza os cambios 
horarios a partir de 
distintas situacións 
xeográficas 
formuladas.

Ten dificultades para 
comprender o 
significado dos 
cambios horarios e o 
procedemento a partir
do cal se calculan.

Calcula os cambios 
horarios das 
situacións 
xeográficas 
formuladas, pero 
comete erros 
importantes.

Calcula os cambios 
horarios das 
situacións 
xeográficas, 
cometendo só algúns 
erros.

Calcula os cambios 
horarios das 
situacións xeográficas
sen dificultades e sen 
cometer ningún tipo 
de erro.

 Argumenta por que é
importante que exista
unificación horaria 
dentro dun mesmo 
país, e propón que 
sucedería en caso 
contrario.

Ten dificultades para 
comprender a 
significación e 
importancia dos 
fusos horarios.

Comprende a 
importancia da 
unificación horaria 
dentro dun mesmo 
país, pero presenta 
unha explicación 
pouco estruturada e 
con incoherencias.

Explica a importancia
da unificación horaria
dentro dun mesmo 
país, pero presenta 
dificultades para 
propor a situación 
hipotética contraria.

Explica a importancia
da unificación horaria
dentro dun mesmo 
país e presenta unha 
explicación coherente
sobre que sucedería se
se dera a situación 
contraria.

 Distingue as 
características e usos 
das diversas 
proxeccións 
cartográficas.

Amosa dificultades 
para distinguir as 
proxeccións 
cartográficas e os 
seus usos.

Distingue de forma 
simple as 
proxeccións 
cartográficas pero 
non é capaz de 

Distingue claramente 
as proxeccións 
cartográficas pero 
non sabe explicar 
cando se utilizan 

Distingue claramente 
as proxeccións 
cartográficas e 
explica cando se 
utilizan cada unha 
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sinalar correctamente
os seus usos.

cada unha delas e 
porqué.

delas e porqué.

Estándares
Indicador de logro

1
Mal.

Indicador de logro
2

Regular.

Indicador de logro 3
Ben.

Indicador de logro 4
Moi ben.

 Explica por que hai 
diferenzas de salinidade
entre as distintas masas 
de auga.

Ten dificultades para 
explicar as diferenzas 
de salinidade entre os 
distintos corpos de 
auga.

Explica algunha 
diferenza de forma 
simple e sintética entre 
a salinidade dalgúns 
corpos de auga.

Explica algunhas 
diferenzas que hai entre 
as diferentes masas de 
auga en canto á súa 
salinidade.

Explica as diferenza de 
salinidade que hai entre 
as diferentes masas de 
auga achegando 
información detallada e 
completa.

 Describe o fenómeno 
das mareas e das 
correntes mariñas.

Amosa dificultades 
para recoñecer e 
diferenciar que son as 
mareas e que son as 
correntes mariñas.

Recoñece as mareas e 
as correntes mariñas 
pero nas explicacións 
demostra algunha 
confusión.

Recoñece as mareas e 
as correntes mariñas e 
explica correctamente 
que son e como se 
diferencian.

Recoñece as mareas e 
as correntes mariñas e 
explica perfectamente 
que son e como se 
diferencian.

 Explica cal é a orixe 
das augas subterráneas.

Presenta dificultades 
para recoñecer que son
as augas subterráneas.

Recoñece as augas 
subterráneas pero 
presenta dificultades 
para explicar cal é a 
súa orixe.

Recoñece as augas 
subterráneas e indica de
forma sinxela cal é a 
súa orixe.

Recoñece as augas 
subterráneas e explica 
de forma completa e 
correcta cal é a súa 
orixe. Ademais achega 
algún exemplo.

 Localiza España e 
indica en que zona 
climática se encontra.

Amosa dificultades 
para localizar España 
nun mapa e indicar en 
que zona climática se 
encontra.

Localiza España nun 
mapa pero amosa 
dificultades para 
indicar en que zona 
climática se encontra.

Localiza España nun 
mapa, indica en que 
zona climática se 
encontra pero sinala 
erroneamente que 
valores de precipitación 
lle corresponden.

Localiza España nun 
mapa, indica en que 
zona climática se 
encontra e sinala 
correctamente que 
valores de precipitación
lle corresponden.

 Localiza nun atlas 
desertos na zona cálida 
e na zona temperada 
indicando os seus 
nomes e razoando a 
escaseza de 
precipitacións de cada 
caso.

Amosa dificultades 
para localizar desertos 
nun atlas, indicar os 
seus nomes e razoar a 
escaseza de 
precipitacións de cada 
caso.

Localiza a maioría de 
desertos nun atlas, 
indica correctamente a 
maioría dos seus 
nomes pero amosa 
dificultades para razoar
a escaseza de 
precipitacións de cada 
caso.

Localiza a maioría de 
desertos nun atlas, 
indica correctamente a 
maioría dos seus nomes 
e razoa con algunha 
dificultade a escaseza 
de precipitacións de 
cada caso.

Localiza todos os 
desertos nun atlas, 
indica correctamente os
seus nomes e razoa 
perfectamente a 
escaseza de 
precipitacións de cada 
caso.

Realiza un esquema de 
clasificación dos 
distintos climas da 
Terra.

Ten dificultades para 
diferenciar entre os 
distintos climas da 
Terra e clasificalos 
nun esquema.

Diferencia entre os 
distintos climas da 
Terra, pero ten 
dificultades para 
realizar un esquema de 
clasificación con toda a
información e comete 
erros importantes.

Realiza un esquema de 
clasificación cos 
distintos climas da 
Terra, pero obvia 
algunha información, e 
comete erros de pouca 
transcendencia.

Realiza un esquema de 
clasificación cos 
distintos climas da 
Terra, tendo en conta 
todas as informacións e 
sen cometer ningún tipo
de erro.

 Elabora o guión dunha 
posible viaxe por 
distintas zonas 
climáticas da Terra, 
localízaas nun 
planisferio e redacta 
unha descrición breve 
de cada lugar.

Ten dificultades para 
sintetizar a 
información e elaborar
o guión dunha posible 
viaxe por distintas 
zonas climáticas da 
Terra.

Sintetiza a información
e elabora un guión 
dunha posible viaxe 
por distintas zonas 
climáticas da Terra, 
pero ten dificultades 
para localizar ditas 
zonas nun planisferio e 

Sintetiza a información 
e elabora un guión 
dunha posible viaxe por
distintas zonas 
climáticas da Terra, 
localiza ditas zonas nun 
planisferio, pero ten 
dificultades para 

Sintetiza a información 
e elabora un guión 
dunha posible viaxe por
distintas zonas 
climáticas da Terra, 
localiza ditas zonas nun
planisferio e redacta 
unha descrición breve 
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redactar unha 
descrición breve de 
cada lugar.

redactar unha descrición
breve de cada lugar.

de cada lugar.

Estándares
Indicador de logro 1

Mal.
Indicador de logro 2

Regular.
Indicador de logro 3

Ben.
Indicador de logro 4

Moi ben.
 Comenta un texto 
sobre os impactos do 
cambio climático.

Presenta dificultades 
para ler e entender un 
texto sobre os impactos 
do cambio climático.

Le e entende un texto 
sobre os impactos do 
cambio climático pero 
non o analiza nin o 
comenta.

Le, entende, analiza e 
comenta un texto sobre
os impactos do cambio 
climático pero non 
extrae conclusións 
razoables.

Le, entende, analiza e 
comenta un texto sobre 
os impactos do cambio 
climático e extrae 
conclusións propias 
razoadas.

Elabora un pequeno 
informe sobre as 
políticas 
medioambientais que 
se levan a cabo no 
propio Concello.

Ten dificultades para 
descubrir cales son as 
políticas 
medioambientais do 
propio municipio de 
residencia.

Descobre as políticas 
medioambientais do 
propio municipio de 
residencia aínda que 
elabora un pequeno 
informe con dificultade.

Descobre as políticas 
medioambientais do 
propio municipio de 
residencia e elabora un 
pequeno informe 
enumerándoas.

Descobre as políticas 
medioambientais do 
propio municipio de 
residencia e elabora un 
pequeno informe 
enumerándoas, 
explicándoas e 
expresando a súa 
opinión crítica acerca do
tema.

 Elabora en grupo un 
proxecto de mellora 
ambiental do seu 
centro educativo.

Amosa dificultades para
traballar en grupo e 
elaborar un proxecto de 
mellora ambiental do 
seu centro educativo.

Amosa unha actitude 
pasiva para traballar en 
grupo e elaborar un 
proxecto de mellora 
ambiental do seu centro
educativo.

Amosa unha actitude 
activa e aberta para 
traballar en grupo e 
elaborar un proxecto de
mellora ambiental do 
seu centro educativo.

Amosa unha actitude 
activa, aberta, 
organizadora e 
mediadora para traballar
en grupo e elaborar un 
proxecto de mellora 
ambiental do seu centro 
educativo.

 Constrúe a propia 
definición de 
“desenvolvemento 
sostible” a partir de 
distintas fontes da 
Internet.

Amosa dificultades para
buscar na Internet o 
concepto de 
“desenvolvemento 
sostible” e construír a 
súa propia definición.

Busca na Internet o 
concepto de 
“desenvolvemento 
sostible” pero amosa 
certas dificultades para 
construír a súa propia 
definición.

Busca na Internet o 
concepto de 
“desenvolvemento 
sostible”, constrúe a 
súa propia definición 
pero non a ilustra 
cunha imaxe.

Busca na Internet o 
concepto de 
“desenvolvemento 
sostible”, constrúe a súa
propia definición e 
ilústraa cunha imaxe.

Realiza un proxecto 
en grupo sobre a 
xestión dos residuos 
urbanos formulando 
correctamente a 
actividade.

Amosa dificultades para
traballar en grupo e 
realizar un proxecto en 
grupo sobre a xestión 
dos residuos. Amosa 
dificultades para propor 
a actividade.

Amosa unha actitude 
pasiva para traballar en 
grupo e realizar un 
proxecto en grupo 
sobre a xestión dos 
residuos. Propón 
algunha pregunta para 
realizar o traballo.

Amosa unha actitude 
activa e aberta para 
traballar en grupo e 
realizar un proxecto en 
grupo sobre a xestión 
dos residuos. Propón 
algunhas preguntas 
para realizar o traballo.

Amosa unha actitude 
activa, aberta, 
organizativa e 
mediadora para traballar
en grupo e realizar un 
proxecto en grupo sobre
a xestión dos residuos. 
Propón correctamente 
as  para

 Cita algunhas das 
actuacións humanas 
que modifican o 
clima da Terra.

Amosa dificultades para
discernir entre 
actuacións humanas e 
naturais que modifican 
o clima da Terra.

Cita algunha actuación 
humana que modifica o 
clima da Terra pero non
a sabe xustificar.

Cita algunhas 
actuacións humana que 
modifican o clima da 
Terra pero non as sabe 
xustificar.

Cita bastantes 
actuacións humana que 
modifican o clima da 
Terra, xustifícaas e 
explícaas.

 Sinala que 
actividades do ser 
humano producen a 
emisión de dióxido de
carbono e que outros 
gases incrementan o 
efecto invernadoiro.

Presenta dificultades 
para recoñecer algunha 
actividade do ser 
humano que produce a 
emisión de dióxido de 
carbono.

Recoñece algunha 
actividade do ser 
humano que produce a 
emisión de dióxido de 
carbono pero non sinala
que outros gases 
incrementan o efecto 

Recoñece algunhas 
actividades do ser 
humano que producen a
emisión de dióxido de 
carbono e sinala algún 
outro gas que 
incrementa o efecto 

Recoñece as 
actividades do ser 
humano que producen a
emisión de dióxido de 
carbono e sinala os 
outros gases que 
incrementan o efecto 
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invernadoiro. invernadoiro. invernadoiro

Estándares
Indicador de logro

1
Mal.

Indicador de logro
2

Regular.

Indicador de logro
3

Ben.

Indicador de logro
4

Moi ben.
 Elabora unha lista 
sinalando as 
actividades que 
supoñen un impacto 
directo e as que 
supoñen un impacto 
indirecto no 
medioambiente e 
indica que decisións 
reducirían a pegada 
de carbono.

Amosa dificultades 
para recoñecer 
algunha actividade 
que supoña un 
impacto directo ou 
indirecto no 
medioambiente e non
sabe que decisións 
debería tomar para 
reducir a pegada de 
carbono.

Elabora unha lista 
con poucas 
actividades que 
supoñen un impacto 
directo e as que 
supoñen un impacto 
indirecto no 
medioambiente aínda
que non distingue 
unhas doutras e 
indica algunha 
decisión para reducir 
a pegada de carbono.

Elabora unha lista 
con bastantes 
actividades que 
supoñen un impacto 
directo e un impacto 
indirecto no 
medioambiente e 
indica algunha 
decisión para reducir 
a pegada de carbono.

Elabora unha lista con
muchas actividades 
que supoñen un 
impacto directo e un 
impacto indirecto no 
medioambiente e 
indica diferentes 
decisións para reducir
a pegada de carbono.

 Busca na Internet un 
recurso para calcular 
a propia pegada 
ecolóxica e valora o 
seu impacto 
ambiental sobre o 
planeta.

Amosa dificultades 
para buscar na 
Internet un recurso 
para calcular a propia
pegada ecolóxica e 
valorar o seu impacto
ambiental sobre o 
planeta.

Busca na Internet un 
recurso para calcular 
a propia pegada 
ecolóxica pero amosa
dificultades para 
utilizalo e valorar o 
seu impacto 
ambiental sobre o 
planeta.

Busca na Internet un 
recurso para calcular 
a propia pegada 
ecolóxica e valorar o 
seu impacto 
ambiental sobre o 
planeta sen achegar 
accións para reducir 
este impacto.

Busca na Internet un 
recurso para calcular 
a propia pegada 
ecolóxica e valorar o 
seu impacto 
ambiental sobre o 
planeta achegando 
accións para reducir 
este impacto.

 Indica e razoa que 
consecuencias supón 
para o planeta Terra o
efecto invernadoiro.

Ten dificultades para 
indicar algunha das 
consecuencias que 
supón para o planeta 
Terra o efecto 
invernadoiro.

Indica algunhas 
consecuencias que 
supón para o planeta 
Terra o efecto 
invernadoiro, aínda 
que non sabe dicir se 
son vantaxosas ou 
prexudiciais.

Indica algunhas 
consecuencias que 
supón para o planeta 
Terra o efecto 
invernadoiro, 
discirne entre as 
vantaxosas e as 
prexudiciais pero non
o razoa.

Indica algunhas 
consecuencias que 
supón para o planeta 
Terra o efecto 
invernadoiro e razoa 
cales delas son 
vantaxosas e cales 
prexudiciais.

 Busca información 
en pequenos grupos 
sobre o cambio 
climático, realiza un 
traballo de 
investigación a partir 
das pautas 
formuladas no libro, 
e realiza un mural 
presentando toda a 
información obtida 
no proceso.

Amosa desinterese 
para realizar a 
actividade en grupo, 
e non asume a parte 
do traballo que lle 
corresponde.

Amosa pasividade 
ante a actividade en 
grupo, asume a parte 
do traballo que lle 
corresponde, pero a 
súa presentación 
contén erros 
importantes nas 
formulacións.

Amosa interese na 
actividade en grupo, 
asume a parte do 
traballo que lle 
corresponde, e 
preséntao 
correctamente, 
cometendo só algúns 
erros pouco 
significativos.

Amosa entusiasmo 
ante a actividade 
grupal, asume a parte 
do traballo que lle 
corresponde, coopera 
para organizar as 
distintas tarefas do 
grupo, e a 
presentación do seu 
traballo é excelente.
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BLOQUE DE HISTORIA

Estándares
Indicador de logro

1
Mal.

Indicador de logro
2

Regular.

Indicador de logro
3

Ben.

Indicador de logro
4

Moi ben.
 Interpreta e compara
textos históricos de 
diversos autores 
como fonte de 
coñecemento 
histórico para 
analizar e reflexionar 
sobre a escravitude 
na civilización 
romana.

Identifica os textos 
como históricos e 
recoñece que tratan 
da escravitude sen 
chegar a acadar unha 
comprensión clara do
seu contido nin do 
seu valor histórico 
nin a reflexionar 
sobre a cuestión da 
escravitude.

Identifica os textos 
como históricos e 
comprende de forma 
aproximada as 
diferentes visións que
ofrecen os textos 
sobre a cuestión da 
escravitude en época 
romana.

Identifica os textos 
como históricos, 
comprende as 
diferentes visións que
ofrecen os textos 
sobre a cuestión da 
escravitude en época 
romana e reflexiona 
brevemente sobre 
esta cuestión a partir 
dos textos.

Identifica os textos 
como históricos, 
comprende as 
diferentes visións que 
ofrecen os textos 
sobre a cuestión da 
escravitude en época 
romana e reflexiona 
detidamente 
expresando opinións 
persoais 
argumentadas sobre 
esta cuestión a partir 
dos textos.

 Interpreta un texto 
dun autor latino sobre
un suceso histórico 
relacionado cos 
presaxios en época 
romana e emprégao 
como fonte de 
coñecemento 
histórico.

Identifica un texto 
como histórico e 
recoñece vagamente 
o seu tema sen 
chegar a acadar unha 
comprensión clara do
seu contido nin do 
seu valor histórico.

Identifica un texto 
como histórico, 
comprende de forma 
aproximada o seu 
contido e relaciónao 
de forma imprecisa 
con algún 
coñecemento 
traballado no tema.

Le un texto histórico 
de forma 
comprensiva, 
identifica o seu autor 
e relaciona o tema do
fragmento con algúns
contidos ou 
coñecementos 
previos desenvoltos 
no tema.

Le un texto histórico 
de forma 
comprensiva, 
identifica o seu autor, 
relaciona o tema de 
fragmento cos 
contidos previos 
desenvoltos no tema e
amplía coñecementos 
a partir da súa lectura.

 Interpreta un texto 
de Estrabón sobre os 
turdetanos e 
emprégao como fonte
de coñecemento 
histórico.

Identifica un texto 
como histórico e 
recoñece vagamente 
o seu tema sen 
chegar a acadar unha 
comprensión clara do
seu contido nin do 
seu valor histórico.

Identifica un texto 
como histórico, 
comprende de forma 
aproximada o seu 
contido e relaciónao 
de forma imprecisa 
con algún 
coñecemento 
traballado no tema.

Le un texto histórico 
de forma 
comprensiva, 
identifica o seu autor 
e relaciona o tema do
fragmento con algúns
contidos ou 
coñecementos 
previos desenvoltos 
no tema.

Le un texto histórico 
de forma 
comprensiva, 
identifica o seu autor, 
relaciona o tema de 
fragmento cos 
contidos previos 
desenvoltos no tema e
amplía coñecementos 
a partir da súa lectura.

 Valora a 
conservación de 
restos de 
construcións para 
coñecer o pasado e 
argumenta a súa 
importancia.

Non valora a 
conservación de 
restos de 
construcións para 
coñecer o pasado.

Valora vagamente a 
conservación de 
restos de 
construcións para 
coñecer o pasado 
pero non argumenta a
súa importancia.

Valora bastante a 
conservación de 
restos de 
construcións para 
coñecer o pasado 
aínda que argumenta 
limitadamente a súa 
importancia.

Valora moito a 
conservación de 
restos de construcións
para coñecer o pasado
e argumenta 
coherentemente e con 
corrección a súa 
importancia.

 Localiza distintos 
textos de 
historiadores antigos 
sobre a figura de 
Alexandre Magno, e 
valora a súa 
obxectividade e a 
visión que ofrecen do
gobernante.

Localiza os textos 
que propón a 
actividade e realiza 
unha lectura pouco 
comprensiva sen 
caracterizar o punto 
de vista nin a 
finalidade dos textos.

Le os textos 
propostos, 
comprende o tema 
proposto en cada un 
deles e identifica de 
forma aproximada 
cales deles son 
obxectivos e cales 
non.

Le e comprende 
adecuadamente os 
textos propostos 
explicando 
brevemente a 
obxectividade e 
finalidade de cada un 
dos textos propostos.

Le e comprende 
adecuadamente os 
textos propostos 
explicando 
detalladamente a 
obxectividade e 
finalidade de cada un 
dos textos propostos e
comparando os 
fragmentos entre si.
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Estándares
Indicador de logro

1
Mal.

Indicador de logro 2
Regular.

Indicador de logro 3
Ben.

Indicador de logro 4
Moi ben.

 Describe trazos das 
sociedades 
prehistóricas que 
construían megalitos 
a partir da análise do 
proceso de 
construción dun 
megalito representado
nunha ilustración.

Recoñece e explica de 
forma incompleta 
como se construía un 
megalito a partir da 
observación dun 
debuxo e non relaciona
este proceso de 
construción coas 
características da 
sociedade deste 
período.

Recoñece e explica 
brevemente como se 
construía un megalito a
partir da observación 
dun debuxo e sinala de 
forma inconexa con 
este proceso de 
construción algunha 
característica da 
sociedade deste 
período.

Recoñece e explica 
brevemente como se 
construía un megalito a 
partir da observación 
dun debuxo e relaciona 
este proceso de 
construción con algunhas
das características da 
sociedade deste período.

Recoñece e explica con 
detalle como se 
construía un megalito a 
partir da observación 
dun debuxo e relaciona 
este proceso de 
construción coas 
características da 
sociedade deste 
período.

 Recoñece e explica a 
importancia da muller
no desenvolvemento 
da economía e a vida 
cotiá da sociedade 
neolítica.

Amosa unha baixa 
comprensión ou 
valoración da 
relevancia do papel da 
muller na economía e 
a vida cotiá da 
sociedade neolítica.

Intúe ou comprende de 
forma aproximada a 
importancia da muller 
na economía e a vida 
cotiá da sociedade 
neolítica sinalando 
algunhas das funcións 
que exercía na 
sociedade do Neolítico.

Comprende a 
importancia da muller na
economía e a vida cotiá 
da sociedade neolítica e 
explica con certo grao de
detalle algunhas das 
funcións que exercía na 
sociedade do Neolítico.

Comprende e valora a 
importancia da muller 
na economía e a vida 
cotiá da sociedade 
neolítica e explica con 
detalle as funcións que 
exercía na sociedade do
Neolítico.

 Comprende o 
significado da frase 
“os megalitos son as 
catedrais da 
Prehistoria” e 
reflexiona sobre o 
significado relixioso 
das construcións 
megalíticas.

Reproduce algún trazo 
relixioso dos megalitos
citado no tema do libro
e amosa problemas de 
comprensión sobre o 
significado da frase 
proposta.

Esboza algunha 
explicación 
aproximada e 
incompleta sobre o 
significado da frase 
proposta e sinala 
algúns trazos relixiosos
das construcións 
megalíticas.

Describe brevemente o 
significado da frase 
proposta e explica 
algunhas implicacións 
relixiosas das 
construcións megalíticas.

Describe o significado 
da frase proposta, 
explica algunhas 
implicacións relixiosas 
das construcións 
megalíticas e argumenta
opinións ou hipóteses 
sobre esta cuestión.

 Recoñece as 
características e o 
significado relixioso 
das Venus paleolíticas
a partir da lectura dun
texto breve e a 
fotografía da Venus 
de Willendorf.

Relaciona o texto 
descritivo das venus 
paleolíticas e a 
ilustración sen chegar 
a asimilar as 
características deste 
tipo de obras de arte 
nin as súas funcións.

Relaciona o texto 
descritivo das venus 
paleolíticas e a 
ilustración, comprende 
vagamente que tiñan 
unha función relixiosa 
e sinala algunhas das 
súas características.

Relaciona o texto 
descritivo das venus 
paleolíticas e a 
ilustración e describe 
brevemente as súas 
características e a súa 
función relixiosa.

Relaciona o texto 
descritivo das venus 
paleolíticas e a 
ilustración e describe as
súas características 
relacionándoas coa súa 
función como parte dun
culto á fertilidade.

 Debuxa unha 
recreación dunha obra
de arte rupestre e 
argumenta as 
diferentes 
interpretacións 
relixiosas deste tipo 
de arte.

Amosa escaso interese 
en debuxar unha 
recreación dunha obra 
de arte rupestre e ten 
dificultades para 
sinalar algún posible 
significado relixioso 
deste tipo de obras de 
arte.

Debuxa unha 
recreación dunha obra 
de arte rupestre e repite
as interpretacións 
relixiosas da pintura 
rupestre sen 
relacionalas co seu 
debuxo.

Debuxa unha recreación 
dunha obra de arte 
rupestre e sinala de 
forma razoada algunha 
posible relación deste 
debuxo con algunha das 
interpretacións relixiosas
da pintura rupestre.

Debuxa unha recreación
dunha obra de arte 
rupestre e explica de 
forma razoada e con 
argumentos a relación 
deste debuxo con 
algunha das 
interpretacións 
relixiosas da pintura 
rupestre.

Estándares
Indicador de logro 1

Mal.

Indicador de logro
2

Regular.

Indicador de logro 3
Ben.

Indicador de logro 4
Moi ben.
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Define os trazos 
básicos e comúns das 
civilizacións fluviais 
de Exipto e 
Mesopotamia.

Enumera algún trazo 
das civilizacións 
fluviais de Exipto e 
Mesopotamia  de forma 
inconexa e sen 
establecer paralelismos 
entre ambas.

Explica brevemente e 
de forma incompleta 
trazos relevantes das 
civilizacións de 
Exipto e Mesopotamia
e sinala algunhas 
conexións entre elas.

Explica adecuadamente 
trazos relevantes das 
civilizacións dos ríos.

Explica de forma 
detallada trazos 
relevantes das 
civilización dos ríos.

Coñece a civilización 
helénica.

 Coñece 
superficialmente e 
cometendo erros, os 
trazos básicos   da 
civilización helénica e 
sabe algo das poles.

Coñece os trazos 
básicos e comúns das 
poles e da civilización
helénica e non comete
erros.

 Caracteriza con 
precisión as poles 
gregas e sábeas situar 
nun mapa.

 Coñece con detalle a 
civilización grega e 
amplía información 
sobre algúns aspectos 
das polis. Elabora un 
esquema cos trazos 
comúns das polis 
gregas. Sitúa nun mapa 
as principais polis 
gregas.

 Coñece e explica as 
causas e 
consecuencias da 
colonización grega.

 Descoñece as causas e 
consecuencias da 
colonización grega.

Explica 
superficialmente as 
causas e 
consecuencias da 
colonización grega.

 Explica e localiza nun 
mapa as principais 
zonas da colonización 
grega.

 Explica e localiza nun 
mapa as principais 
zonas da colonización 
grega.
Localiza en internet 
datos sobre algunha das
colonias gregas 
fundadas na magna 
Grecia e elabora un 
breve informe sobre ela.

Explica as diferenzas 
entre os sistema 
político de Atenas e o 
de Esparta.

Non distingue entre a 
democracia ateniense e 
a oligarquía espartana.

Caracteriza os dous 
sistemas políticos 
gregos sen profundar.

Caracteriza a 
democracia ateniense e 
a oligarquía espartana 
con detalle.

Coñece perfectamente o
funcionamento dos 
dous sistemas políticos 
e valora a repercusión 
da democracia na 
cultura europea 
posterior.

Coñece a cultura e a 
arte grega.  
 
 

Comete moitos erros a 
hora de caracterizar as 
ordes gregas e 
descoñece aspectos 
esenciais da cultura 
helénica.

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

Explica as 
características esenciais 
da arte grega e sabe 
analizar e comentar as 
obras máis importantes.

Explica con detalle as 
características esenciais
da arte grega e sabe 
analizar e comentar as 
obras máis importantes,
ampliando información.

 Elabora cinco textos 
breves argumentando 
por que a cultura 
europea actual é 
herdeira da cultura 
clásica grecorromana.

Enumera algún trazo da 
cultura grecorromana de
forma inconexa e sen 
establecer paralelismos 
ou influencias da 
civilización 
grecorromana sobre a 
cultura europea.

Explica brevemente e 
de forma incompleta 
trazos relevantes da 
cultura grecorromana 
e sinala algunhas 
conexións ou legados 
da civilización 
grecorromana 
presentes na actual 
cultura europea.

Explica adecuadamente 
trazos relevantes da 
cultura grecorromana e 
explica de forma breve 
e correcta as conexións 
ou paralelismos entre os
trazos grecorromanos 
descritos coa cultura 
europea.

Explica de forma 
detallada trazos 
relevantes da cultura 
grecorromana e explica 
con precisión conexións
ou paralelismos entre os
trazos grecorromanos 
descritos coa cultura 
europea achegando 
exemplos e 
argumentando as súas 
afirmacións.
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Estándares
Indicador de logro 1

Mal.

Indicador de logro
2

Regular.

Indicador de logro 3
Ben.

Indicador de logro
4

Moi ben.
 Caracteriza as 
Guerras Púnicas e a 
evolución dos 
territorios romanos e 
cartaxineses con 
axuda da observación 
dun mapa.

Interpreta o mapa e os 
contidos do libro de 
texto de forma imprecisa
e sen chegar a describir 
claramente a evolución 
das Guerras Púnicas nin 
os territorios romanos e 
cartaxineses.

Interpreta o mapa e os 
contidos do libro de 
texto de forma 
adecuada e realiza 
unha descrición breve 
e incompleta sobre a 
evolución das Guerras 
Púnicas e os territorios 
romanos e 
cartaxineses.

Interpreta o mapa e os 
contidos do libro de 
texto de forma 
adecuada e describe 
correctamente a 
evolución das Guerras 
Púnicas, os territorios 
romanos e cartaxineses 
e a ruta de Aníbal 
durante a expedición 
cartaxinesa.

Interpreta o mapa e os 
contidos do libro de 
texto de forma precisa 
e describe con detalle a
evolución das Guerras 
Púnicas, os territorios 
romanos e cartaxineses
e a ruta de Aníbal 
durante a expedición 
cartaxinesa.

 Describe as funcións 
das institucións da 
Roma republicana e 
valora cal é a 
institución máis 
relevante a partir da 
interpretación dun 
esquema.

Identifica as institucións
da Roma republicana e 
describe as súas 
funcións de forma 
confusa ou con 
incorreccións.

Describe de forma 
breve e incompleta o 
funcionamento das 
institucións da Roma 
republicana e sinala cal
é a institución máis 
importante.

Describe de forma 
adecuada o 
funcionamento das 
institucións da Roma 
republicana e sinala cal 
é a institución máis 
importante.

Describe de forma 
detallada o 
funcionamento e a 
composición das 
institucións da Roma 
republicana e sinala cal
é a institución máis 
importante 
argumentando o 
motivo da súa elección.

Explica se, segundo 
os parámetros actuais,
o sistema de goberno 
da República romana 
pode considerarse 
unha democracia ou 
unha oligarquía e 
argumenta a resposta.

Amosa escaso interese 
na actividade proposta e 
non chega a explicitar 
ningunha opinión ou 
razoamento sobre a 
cuestión formulada.

Explica se o sistema de
goberno da República 
romana pode 
considerarse unha 
democracia ou unha 
oligarquía 
argumentando a súa 
resposta de forma 
pouco clara ou confusa

Explica se o sistema de 
goberno da República 
romana pode 
considerarse unha 
democracia ou unha 
oligarquía e argumenta 
breve e correctamente a 
súa resposta.

Explica se o sistema de
goberno da República 
romana pode 
considerarse unha 
democracia ou unha 
oligarquía, argumenta 
correctamente a súa 
resposta, e extrae 
conclusións ao 
respecto.

Identifica as 
características dos 
sistemas de goberno 
da República e do 
Imperio describindo 
con detalle as súas 
diferenzas.

Identifica de forma 
illada algunha 
característica dos 
sistemas de goberno da 
República e do Imperio 
sen chegar a obter unha 
comprensión clara de 
ningún dos dous 
sistemas de goberno.

Sinala as principais 
características dos 
sistemas de goberno da
República e do Imperio
sen chegar a 
describilas nin a 
comparar ambos os 
dous sistemas de 
goberno.

Describe de forma 
adecuada as 
características dos 
sistemas de goberno da 
República e do Imperio 
e sinala brevemente as 
súas diferenzas máis 
relevantes.

Describe de forma 
detallada as 
características dos 
sistemas de goberno da
República e do Imperio
e explica de forma 
razoada as súas 
diferenzas máis 
relevantes.

 Analiza un mapa 
histórico da Península
Ibérica en época 
romana e sinala cales 
foron as provincias 
nas que dividiu 
Hispania, recoñecer 
as provincias e data 
correctamente a etapa 
á que se refire o 
mapa.

Identifica as provincias 
sinaladas no mapa sen 
relacionalas 
directamente cos actuais
territorios ou divisións 
territoriais da Península.

Identifica as provincias
sinaladas no mapa, 
relaciónaas cos actuais 
territorios ou divisións 
territoriais da 
Península e sinala de 
forma imprecisa a 
etapa á que 
corresponde o mapa.

Identifica as provincias 
sinaladas no mapa, 
relaciónaas cos actuais 
territorios ou divisións 
territoriais da Península 
e sinala con precisión o 
século IV d.C como a 
etapa á que corresponde
o mapa.

Identifica as provincias
sinaladas no mapa, 
relaciónaas cos actuais 
territorios ou divisións 
territoriais da 
Península, recoñece as 
cidades que aparecen 
no mapa e o seu nome 
actual e sinala con 
precisión o século IV 
d.C como a etapa á que
corresponde o mapa.
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Mal.
2

Regular.
Ben. Moi ben.

 Describe a conquista
romana de Hispania, 
as súas fases e os 
territorios 
conquistados en cada 
fase a partir da 
observación dun 
mapa e a lectura dun 
texto explicativo.

Interpreta o mapa e o 
texto explicativo de 
forma imprecisa e sen 
chegar a comprender a 
evolución da conquista 
romana de Hispania e as 
súas fases.

Interpreta o mapa e o 
texto explicativo 
adecuadamente e obtén
unha idea de conxunto 
sobre a evolución da 
conquista romana de 
Hispania e as súas 
fases sen establecer 
unha cronoloxía clara 
de cada etapa.

Interpreta o mapa e o 
texto explicativo, obtén 
unha idea de conxunto 
sobre a evolución da 
conquista romana de 
Hispania e as súas fases 
e sinala a cronoloxía das 
diferentes etapas deste 
proceso.

Interpreta o mapa e o 
texto explicativo con 
precisión, obtén un 
coñecemento detallado 
sobre a evolución da 
conquista romana de 
Hispania e as súas fases
e sinala a cronoloxía 
das diferentes etapas 
deste proceso 
describindo os 
territorios conquistados
en cada etapa.

 Analiza un mapa 
histórico da 
Península Ibérica en 
época romana e 
sinala cales foron as 
provincias nas que 
dividiu Hispania, 
recoñecer as 
provincias e data 
correctamente a etapa
á que se refire o 
mapa.

Identifica as provincias 
sinaladas no mapa sen 
relacionalas 
directamente cos actuais 
territorios ou divisións 
territoriais da Península.

Identifica as provincias
sinaladas no mapa, as 
relaciona cos actuais 
territorios ou divisións 
territoriais da 
Península e sinala de 
forma imprecisa a 
etapa á que 
corresponde o mapa.

Identifica as provincias 
sinaladas no mapa, as 
relaciona cos actuais 
territorios ou divisións 
territoriais da Península 
e sinala con precisión o 
século IV d.C como a 
etapa á que corresponde 
o mapa.

Identifica as provincias 
sinaladas no mapa, as 
relaciona cos actuais 
territorios ou divisións 
territoriais da 
Península, recoñece as 
cidades que aparecen 
no mapa e o seu nome 
actual e sinala con 
precisión o século IV 
d.C como a etapa á que 
corresponde o mapa.

 Caracteriza a 
conquista romana de 
Hispania, as súas 
fases e os territorios 
conquistados en cada 
fase a partir da 
análise pautada dun 
mapa.

Interpreta o mapa de 
forma imprecisa e sen 
chegar a comprender a 
evolución da conquista 
romana de Hispania e as 
súas fases.

Interpreta o mapa 
seguindo 
adecuadamente unha 
serie de pautas e sinala
correctamente as fases 
da conquista de 
Hispania e a súa 
cronoloxía.

Interpreta o mapa 
seguindo adecuadamente
unha serie de pautas, 
sinala correctamente as 
fases da conquista de 
Hispania e a súa 
cronoloxía e sinala o 
lugar de inicio da 
conquista e os lugares de
oposición da poboación 
indíxena á conquista 
romana.

Interpreta o mapa 
seguindo con precisión 
unha serie de pautas, 
describe correctamente 
as fases da conquista de
Hispania e a súa 
cronoloxía e describe o 
lugar de inicio da 
conquista e os lugares 
de oposición da 
poboación indíxena á 
conquista romana.

4.4. Grao mínimo de consecución

CRITERIOS MÍNIMOS
XEOGRAFÍA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO
1 2 3 4

1. Analizar e identificar as formas de 
representación do noso planeta.
 Coñecer os elementos principais do mapa.
Localizar espazos xeográficos e lugares nun 
mapa utilizando datos de coordenadas 
xeográficas.
2. Coñecer os compoñentes básicos e as 
formas de relevo.
Ter unha visión global do medio físico español,
europeo e mundial e das súas características 
xerais.

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

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

 Describe as diferentes unidades de relevo con 
axuda do mapa físico de España.
 Localiza no mapa as principais unidades 
elementos do releve europeo.
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3. Coñecer o medio físico español. Situar
no mapa de España as principais unidades e 
elementos do relevo peninsular así como os 
grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos.
4. Situar no mapa de Europa as 
principais unidades e elementos do relevo 
continental así como os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos
5. Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo.
6. Coñecer, describir e valorar a acción 
do home sobre o medio ambiente e as súas 
consecuencias

Clasifica e localiza nun mapa os  climas de Europa
e de España.

Localiza en un mapa físico mundial os principais 
elementos e referencias físicas: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e as principais cadeas 
montañosas. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os 
climas do mundo nos que reflictan os elementos 
máis importantes.
Realiza buscas  en medios impresos e dixitais 
referidas a problemas medioambientais actuais e 
localiza páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

CRITERIOS BÁSICOS HISTORIA ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN BÁSICOS
INDICADORES

DE LOGRO
1 2 3 4

1.  Entender o proceso de hominización

2. Datar a Prehistoria e coñecer as 
características da vida do home nos dous 
períodos: Paleolítico e Neolítico.

3. Coñecer o establecemento e a difusión
de diferentes culturas urbanas, despois do 
Neolítico.
4. Explicar as etapas nas que se divide a 
historia de Exipto.
5. Identificar as principais características 
da relixión exipcia.

6. Coñecer os trazos principais das polis 
gregas.
7. Entender os conceptos de Democracia 
e Oligarquía.
8. Coñecer e explicar de forma resumida 
a arte grega.

9. Caracterizar os trazos principais da 
sociedade, economía e cultura 
romanas.
10. Coñecer os trazos básicos da Hispania 
romana.
11. Coñecer en que consistiu a 
Romanización.
12. Caracterizar a Gallaecia romana.

Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á 
especie humana.  
Explica a diferenza entre os dous períodos non que
se divide a Prehistoria e describe as características 
básicas da vida en cada un  deles.

Describe as formas de organización 
socioeconómica e política de Mesopotamia 
e de Exipto.
Describe as principais características das etapas 
históricas de Exipto.
Realiza un esquema cos principais deuses do 
panteón exipcio.
Explica como materializaban os exipcios a súa 
crenza na vida do máis aló. 
Identifica distintos trazos da organización 
sociopolítica e económica das polis gregas a partir 
de diferentes tipo de fontes históricas.
Describe algunhas das diferenzas entre a 
democracia grega e as democracias actuais. 
Explica as características esenciais da arte grega e 
a súa evolución no tempo. 
Dá exemplos representativos das distintas áreas do 
saber grego, e discute por que se considera que a 
cultura europea parte da Grecia clásica.
Identifica diferenzas e semellanzas entre as 
formas de vida republicanas e as do imperio na 
Roma antiga.
Confecciona un mapa coas distintas etapas da 
expansión de Roma.
Realiza mapas que mostran as divisións 
administrativas de la Hispania romana.
Caracteriza a arte romana e establece diferenzas 
coa grega.
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4.5. Táboa cos indicadores da adquisición das Competencias Básicas

1 2 3 4

Competencia en
comunicación 
lingüística

- Interpreta diferentes tipos de textos.
- Expresa adecuadamente as súas ideas oralmente e por escrito, 
empregando a descrición e a argumentación.
- Elabora definicións dos conceptos estudados, utilizando a 
terminoloxía adecuada.

Competencia 
matemática

 - Interpreta diferentes tipos de gráficas.
- Analiza e compara a información cuantitativa de táboas, 
gráficas e mapas.
- Fai cálculos matemáticos sinxelos para comparar dimensións, 
calcular distancias e diferenzas horarias

Competencia 
dixital

- Obtén información a través de fontes de distinta natureza.
- Utiliza os buscadores para localizar información en Internet, 
seguindo un criterio específico.
- Analiza, relaciona, compara e sintetiza a información 
procedente de todas as fontes traballadas.

Competencia 
social e cívica

- Comprende a aportación das diferentes culturas á evolución da
humanidade.
- Reflexiona criticamente sobre os feitos problemas sociais e 
históricos.
- Relaciona, coopera e traballa en equipo.
- Comprende os valores democráticos.

Conciencia 
cultural e artística

- Desenvolve a sensibilidade para desfrutar con distintas 
expresións do patrimonio cultural.
- Valora a importancia do patrimonio para acceder ao  
coñecemento das sociedades do pasado.
- Contribúe á conservación do patrimonio cultural e artístico.

Competencia 
para aprender a 
aprender

- Desenvolve un aprendizaxe continuo con actualizacións 
permanentes.
- Busca explicacións multicausais para comprender un 
fenómeno e avaliar as súas consecuencias.
- Comunica e expresa de forma efectiva os resultados do propio
traballo.

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor

Comprende as actividades expresadas e planifica a estratexia 
más axeitada para resolvelas.
- Argumenta de forma lóxica e coherente os seus puntos de 
vista
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4.6. Concrecións metodolóxicas. Estratexias metodolóxicas

A metodoloxía didáctica empregada para desenvolver esta materia debe favorecer:

 Traballo individual e en grupo.

 Pensamento autónomo, crítico e rigoroso.

 Uso de técnicas e hábitos de investigación.

 A capacidade do alumnado de aprender por si mesmo e a transferencia e a aplicación do

aprendido.

 Exercitar  ao  alumnado  nos  procedementos  habituais  do  xeógrafo  e  do  historiador:

natureza,  tipoloxía e importancia  das distintas clases  de fontes,  análise  e  utilización

crítica das mesmas, contraste de interpretacións historiográficas.

 Utilización  de  información  procedente  dos  medios  de  comunicación  de  masas  para

achegarse ao coñecemento da realidade xeográfica e xeopolítica actual.

 O alumno deberá empregar as tecnoloxías da información e da comunicación xa que son

unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na

educación como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.

Outras  consideracións didácticas:

 Os medios que se utilicen para acceder ao coñecemento histórico variarán  ao longo de

todo o desenvolvemento da materia co obxectivo de achegar os contidos dun xeito más

claro e eficaz aos alumnos.

 É preciso abordar as cuestións teóricas con obxectividade evitando os xuízos de valor.

 Traballaranse aspectos da realidade xeográfica a través da  interpretación de gráficos e

da elaboración destes a partir de datos.

 É necesaria  a elaboración de traballos de campo sobre a realidade xeográfica máis

próxima e/ou o patrimonio artístico da contorna. Neste sentido as saídas programadas

constitúen estratexias motivadoras e atractivas.
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   O emprego de medios audiovisuais axudará a que os contidos sexan máis atractivos

para o alumnado.

 Procurárase abordar as distintas Unidades Didácticas como un conxunto de procesos

relacionados entre si e non como feitos illados.

Estratexias metodolóxicas

 Cando se aborden contidos conceptuais complexos será necesaria a exposición detida e

clara do docente, coa realización de esquemas, cadros conceptuais... Para cuestións máis

doadas empregaranse estratexias baseadas no descubrimento e indagación por parte do

alumnado, a partir de materiais entregados polo profesor/a .

 Para a ensinanza de parcelas máis antigas que é difícil que o alumnado se sitúe, ou para

aspectos da Historia e/ou da Xeografía que, polo seu afastamento espazo-temporal, non

teñen unha repercusión recoñecible no contorno, sería:

 A presentación dos problemas por parte do profesor/a.

 A consideración conxunta profesorado-alumnado das distintas alternativas posibles de

interpretación.

 O acordo sobre a natureza e sobre as causas do proceso histórico e/ou xeográfico en

cuestión.

 A ilustración  e  comprobación das  conclusións  con exemplos  concretos,  sempre  que

sexan procesos xerais.

 Para abordar os aspectos relacionados co mundo actual e para o estudo de aspectos da

historia  máis  próxima,  a  vía  sería  partir  do  concreto  para  chegar  ao  abstracto  e,

apoiándose en datos da contorna próxima, inducir a curiosidade de por que é así e ir

relacionando a historia  local  cos seus condicionantes externos para intentar alcanzar

unha comprensión de estruturas e de procesos máis amplos, pois non se pode entender o

medio no que se desenvolve o alumnado desconectado das súas referencias máis xerais.

Para alcanzar o arriba exposto empregaranse estratexias como:

 Actividades iniciais ou de exploración de ideas.

 Actividades  de  reestruturación.  Actividades  orais  ou  escritas  coas  que  se  pretende

proporcionar nova información que permitan superar as limitacións iniciais.
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 Actividades  de  aplicación.  Son  aquelas  nas  que  o  alumnado  traslada  os  novos

coñecementos  adquiridos  á  explicación  dos  novos  problemas  sociais,  históricos  e

xeográficos cos que se enfronta.

 Actividades  de  revisión  e  avaliación,  con  elas  preténdese  contrastar  os  progresos

acadados desde as actividades iniciais, facendo conscientes aos escolares da súa propia

aprendizaxe.

4.7.  Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

Traballo individual, no que se terán en conta aspectos como:

 A capacidade  de  descrición,  de  relación  e  de  análise  dos  conceptos  históricos  e

xeográficos.

 A expresión e a comprensión dos mesmos tanto de forma oral como escrita.

 Os conceptos específicos da U.D.

  O desenvolvemento de actitudes cara á materia.

 O grao de consecución das competencias

O traballo en grupo, no que se fai especial fincapé porque permite unha distribución de

tarefas, axuda á asunción de responsabilidades persoais e enriquece a calidade das actividades.

Os instrumentos de avaliación deben cumprir os seguintes requisitos: Serán variados para

permitir  avaliar  distintas  capacidades  e  o  diferente  nivel  de  adquisición  dos  contidos.  Deben

proporcionar información concreta do que se pretende. Serán os seguintes:

 A observación, que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos

contidos conceptuais e dos procedementos e, sobre todo, dos actitudinais tanto no que se

refire ao interese pola materia como ás actitudes sociais máis relevantes, tales como a

convivencia,  a  tolerancia,  a  solidariedade  e  a  participación  crítica.  Observarase  o

respecto entre os compañeiros e respecto ao profesor. Ademais terase en conta a limpeza

e o coidado tanto da aula como o do seu propio material e o dos compañeiros.

 As probas, que teñen o mesmo carácter que as actividades de desenvolvemento das U.D.

e polo tanto adoptarán  formulacións  semellantes,  reflectirán unicamente  os  contidos

traballados e estableceranse nun contexto de negociación das mesmas co alumnado a

quen van orientadas. Así que calquera das actividades que se presentan é susceptible de
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ser, ao mesmo tempo, actividade de aprendizaxe e de avaliación. Mediante estas probas

comprobarase a comprensión e asimilación dos estándares establecidos.

 Os traballos de clase e os traballos voluntarios permiten un seguimento do nivel de

organización que van acadando os alumnos/as: busca de fontes, organización dun guión,

planificación  dos  pasos  a  seguir,  corrección  do emprego  de  información gráfica  ou

estatística, etc. Débense alternar os traballos escritos con outros de exposición oral e en

formatos dixitais.  Supervisarase o Caderno de traballo para ter coñecemento sobre a

realización de todas as tarefas encomendadas, a correcta expresión oral e escrita e a

limpeza na presentación.

Procedementos de avaliación

 Farase unha proba inicial  a  principios  do curso para  detectar  o  nivel  do alumnado.

Poden servir as primeiras actividades do curso. Será orientadora e non cuantificable nin

avaliable.

 Realizaranse probas  escritas  acordadas  con antelación suficiente  entre  profesorado e

alumnado.  Serán dúas  por avaliación.   A estrutura de estas  poderá incluír  cuestións

teóricas e prácticas, especificando a puntuación de cada unha. Os exercicios prácticos

constarán de mapas para localizar, identificar; comentarios de feitos históricos; gráficos;

diagramas de sectores, de barras.., comentarios de láminas de arte e de fotografías... As

cuestións  teóricas  serán  variadas  e  incluirán  preguntas  de  definir,  de  relacionar,  de

razoar e deducir, de explicar, de sintetizar e esquematizar...

  Haberá exercicios diarios tanto orais como escritos.

 O  profesorado  revisará  periodicamente  os  cadernos  de  clase.  Comprobará  o  seu

contidos: explicacións, exercicios, resumos, traballos...Valorará a boa presentación, que

estean ao día e completas, a ausencia de erros ou a corrección dos mesmos...

 Haberá un traballo por avaliación. Entendemos por traballo todas aquelas actividades

que implican busca de información en libros, internet..., planificación, organización e

presentación.  Estes  traballos  poderán  ser  realizados  en  diferentes  soportes  (papel,

soporte dixital, multimedia,….). Valorarase a Exposición oral na clase con apoio dunha

presentación multimedia.

 As lecturas son voluntarias e como tal so poden ser avaliadas ao final do proceso. Serán

un mínimo de unha e un máximo de tres ( neste caso unha por avaliación).
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 Tanto  nas  probas  escritas  como  no  caderno  de  clase  valorarase  a  presentación,  a

expresión e a corrección ortográfica.

 Tamén se terán en conta as intervencións ante o conxunto da clase o en grupo.

 Outros aspectos a considerar serán a observación da actitude cotiá dos alumnos, o grao

de interese e participación nas tarefas escolares, a atención ao profesor, a puntualidade,

o  comportamento...Estes  aspectos  teñen  unha  avaliación  continuada,  valorando  ou

penalizando a súa evolución durante o curso.

 A plantilla de observación do profesor debe recoller en cada avaliación algún elemento

avaliable sobre intervención do alumno/a na clase, grao de interese, participación,…

Modelo de ficha para relacionar instrumentos de avaliación con estándares de

aprendizaxe avaliables:

ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN
GRAO

MÍNIMO
4 3 2 1

COMPET.
BÁSICAS

Explica as causas da
conquista romana 
da Península

Proba escrita Comunicación
lingüística

Analiza e comenta 
textos e mapas 
referidos á 
conquista romana 
da península 
Ibérica.

Comentario  dun mapa referido as  fases  da
conquista romana da Península Ibérica

Aprender

Localiza datos na 
rede e elabora un 
breve informe sobre
os restos romanos 
na cidade de Lugo

Realización  dun  traballo   de  investigación
empregando as TIC.
Exposición ante o grupo.

Competencia
dixital

Le, comprende e 
sintetiza a 
información dos 
materiais de clase 
referidos ao estudio 
da civilización 
romana.

Confecciona un esquema no caderno sobre
os aspectos máis salientables da civilización
romana.

Comunicación
lingüística

Valora as obras de 
arte romanas como 
fontes de 
información 
histórica.

Interpreta  e  comenta  unha  obra  de  arte
romana.

Conciencia e
expresións
culturais
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O arriba exposto podemos concretalo no cadro seguinte:

 Instrumentos de Avaliación e cualificación

Controis obxectivos que consistirán en:

 Probas escritas

       

70%

 10%

20%

Actividades diversas:

 Exercicios na aula-taller

 Traballos escolares individuais ou en grupo

 Lecturas voluntarias dos libros recomendados

 Actividades complementarias

2%

4%

2%

2%

Avaliación do comportamento socio-educativo. Observación

na aula

 Organización e conclusión de tarefas

 Responsabilidade, esforzo e interese. Puntualidade.

 Respecto e tolerancia nas relacións cos demais (compañeiros

e profesores).

 Cumprimento das normas de convivencia

 Adquisición de hábitos de hixiene e saúde.

 Participación na clase 

 Dúbidas e preguntas varias

2%

2%

2%

2%

2%

5%
5%
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Promoción do alumnado

Aqueles  alumnos/as  que  teñan  unha  avaliación  negativa  deberán  facer  probas  de

recuperación para cada avaliación. Estas constarán de:

a) Recuperación das probas escritas.

b)  Realización  dos  traballos  e  actividades  que  non  foron  feitas  ou  estaban  avaliadas

negativamente.

A nota da recuperación será o resultado de:

 O resultado de: proba escrita + actividades e traballo.

 Aqueles alumnos/as que non acaden os 5 puntos terán unha proba extraordinaria no

mes de setembro.

 Si nesta proba acadan os 5 puntos ou mais será considerada superada a materia.  

AVALIACIÓN NOS CASOS DE ABANDONO ESCOLAR.

O artigo  44.2 do Real  Decreto 732/1995,  de 5 de maio di  “:  A falta  a clase de  modo

reiterado  pode  provocar  a  imposibilidade  da  ampliación  correcta  dos  criterios  xerais  de

avaliación e a propia avaliación continua. [….] Os regulamentos de réxime interno establecerán

o número máximo de faltas por curso, área e materia e os sistemas extraordinarios de avaliación

previstos para estes alumnos”.

O regulamento do IES Pontepedriña recolle como número máximo de faltas para aplicar os

sistemas extraordinarios de avaliación, un 15% do total de horas do curso.

Antes  de chegar  a  citada  porcentaxe,  o  departamento  comunicará  o  Titor  e  ao Xefe  de

Estudos esta situación para informar o alumno ou alumna e iniciar o proceso. Se o alumno ou

alumna  chegan  a  citada  porcentaxe  o  Departamento  aplicará  os  sistemas  extraordinarios  de

avaliación.

SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE AVALIACIÓN.

Tendo en conta os criterios recollidos anteriormente, o alumno ou alumna que supere o 15%

de faltas sen xustificar nas materias de Ciencias Sociais deberá:

- Entregar as actividades e traballos realizados durante o curso.

- Realizar no mes de xuño unha proba extraordinaria de avaliación de todos os contidos do

curso.
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4.8. Materias e recursos didácticos

 O libro do alumnado para a área de Xeografía e Historia 1º ESO

 Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de

avaliación.

  O libro dixital.

  O CD que acompaña á proposta didáctica.

 Emprego das novas tecnoloxías: aulas tic, audiovisuais... Ademais de:

 Lecturas recomendas para 1ºESO

TÍTULO AUTOR EDITORIAL

 Jasón y los argonautas
 En busca de una patria
 Héroes y heroínas
 Naves negras ante Troya
 Héroes de Roma en la antigüedad
 El mundo perdido
 Los doce trabajos de Hércules
 De los héroes de la mitología
 Héroes de Grecia en la antigüedad
 Cuentos y leyendas de la mitología 

celta
 Cuentos y leyendas del antiguo 

Egipto
 Cuentos y leyendas de los vikingos
 Cuentos de los enigmas de la 

historia
 Cuentos y leyendas del norte de 

África
 La colina de Edeta
 Cuentos y leyendas de los juegos de

Olimpia
 Cuentos y leyendas de lugares 

misteriosos
 Glabro, legionario romano
 El aprendiz de brujo
 La novela de la momia
 Roma no paga a traidores
 Dioses, tumbas y sabios

Riordan, J.
Lively, P.
Viladevall e Llacay
Sutcliff, R
Andrevon, J P

Conan Doyle, A
Riordan, J

Greiner, C
Greiner, C

Lédurier, C

Évano, J

Haraldson, L

Massardier, G

Pinguilly, I

López Narváez, C
Évano, B

Lambert, C

Bas, J
Lillo Redonet, F
Gautier, T

Vicens Vives
Vicens Vives
Planeta-Oxford
Vicens Vives
Anaya

Valdemar
Vicens Vives

Anaya
Anaya

Anaya

Anaya

Anaya

Anaya

Anaya

Espasa Calpe
Anaya

Anaya

Anaya
Merial
Alianza
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Calderón, E
Ceram, C. W

Anaya
Destino

5. Xeografía e Historia 2º ESO

5.1. Concrecións de obxectivos  2º ESO

Con respecto  aos  obxectivos  xerais  da Educación Secundaria,  a  materia  de Xeografía  e

Historia do 2º curso do 1º ciclo debe contribuír a desenvolver no alumnado todos obxectivos xerais

e  dun modo específico e prioritario, as capacidades que lle permitan en particular:

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.

e. Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización das  fontes  de información,  para adquirir

novos  coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,

así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do

coñecemento e da experiencia.

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

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e

asumir responsabilidades.

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

mensaxes complexas.

En menor medida, en función dos contidos a tratar, tamén os seguintes:

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto

ás demais persoas,  practicar a tolerancia,  a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os

grupos,  exercitarse  no  diálogo,  afianzando  os  dereitos  humanos  e  a  igualdade  de  trato  e  de

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse

para o exercicio da cidadanía democrática.

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

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

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas
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relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

l. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

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

utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ. Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  do patrimonio  lingüístico,  cultural,  histórico e

artístico de  Galicia,  participar  na súa conservación e  na súa mellora,  e  respectar  a  diversidade

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e

respecto cara ao exercicio deste dereito.

En  canto  ás  competencias  clave,  nesta  materia  trabállanse,  de  forma  permanente,  as

seguintes:

CSC. Competencia social e cívica.

CCL. Competencia en comunicación lingüística.

CAA. Competencia de aprender a aprender.

En menor medida, en función dos contidos a tratar, tamén as seguintes:

CD. Competencia dixital.

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

CCEC.Conciencia e expresións culturais.

CSIEE. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

5.2.  Unidades  didácticas.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,
estándares  de  aprendizaxe,  indicadores  de  logro,  criterios  cualificación,
instrumentos e procedementos de avaliación e  competencias .

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4      Moi bien
3      Ben
2      Regular
1      Mal

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PROBAS ESCRITAS PE
PROBA ORAL PO

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
57



TRABALLO NA CLASE E CADERNO TC
CAD

OBSERVACIÓN NA AULA OA
TRABALLO INDIVIDUAL TI

1. A historia

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUALI
F

PROC.
INSTR.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

f
l
ñ

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

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

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

10%

OA

TC

PE CSC
CCEC

g
l
ñ

1.2. Fontes 
históricas.

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

1.2.1. Nomea e 
identifica catro 
clases de fontes 
históricas.
1.2.2. Comprende
que a historia non
se pode escribir 
sen fontes, xa 
sexan estas restos
materiais ou 
textuais.

10%

CAD

PE

TC

OA

CSC
CAA

l
ñ

1.3. Cambio e 
continuidade.

1.3. 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.

1.3.1. Ordena 
temporalmente 
algúns feitos 
históricos e 
outros feitos 
salientables, 
utilizando para 
iso as nocións 
básicas de 
sucesión, 
duración e 
simultaneidade.
1.3.2. Realiza 
diversos tipos de 
eixes 
cronolóxicos e 
mapas históricos.

10%

CAD

PE

TC

OA

CSC
CMCC
T

f 1.4. Tempo 1.4. Entender 1.4.1. Entende 10% CSC
CMCC
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l
ñ

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

que varias 
culturas 
convivían á vez 
en diferentes 
enclaves 
xeográficos.

CAD

PE

TC
OA

T

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUALI
F

PROC.
INSTR.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

l
h
ñ

1.5. 
Vocabulario 
histórico e 
artístico.

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

1.5.1. Utiliza o 
vocabulario 
histórico e 
artístico 
imprescindible 
para cada época.

10%

CAD

PE

TC
OA

CSC
CCL

g
l

1.6. Idade 
Media: 
concepto e as 
subetapas 
(alta, plena e 
baixa Idade 
Media).

1.6. Caracterizar 
a alta Idade 
Media en Europa
e recoñecer a 
dificultade da 
falta de fontes 
históricas neste 
período.

1.6.1. Utiliza as 
fontes históricas 
e entende os 
límites do que se 
pode escribir 
sobre o pasado.

10%

CAD

PE

TC
OA

CSC
CAA

a
c
d
g
l

1.7. Caída do 
Imperio 
Romano en 
Occidente: 
división 
política e 
invasións 
xermánicas. 
Imperio 
Bizantino e 
reinos 
xermánicos.

1.7. Describir a 
nova situación 
económica, 
social e política 
dos reinos 
xermánicos.

1.7.1. Compara 
as formas de vida
(en diversos 
aspectos) do 
Imperio Romano 
coas dos reinos 
xermánicos

10%

CAD

PE

TC
OA

CSC
CAA

a
c
d
g
l

18. 
Feudalismo.

1.8. Explicar a 
organización 
feudal e as súas 
consecuencias.

1.8.1. Caracteriza
a sociedade 
feudal e as 
relacións entre 
señores e 
campesiños.

10%

CAD

PE

TC
OA

CSC

a 1.9. Islam. 1.9. Analizar a 1.9.1. Comprende 5% CSC
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c
d
f
h
l
n

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

evolución dos 
reinos cristiáns e 
musulmáns, nos 
seus aspectos 
socioeconómicos
, políticos e 
culturais.

as orixes do 
Islam e o seu 
alcance posterior.

1.9.2. Explica a 
importancia de 
Al-Andalus na 
Idade Media.

CAD

PE

TC
OA

CCEC

CSC
CCEC
CMCC
T
CCL

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUALI
F

PROC.
INSTR.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

g
h
l
n
ñ

1.10. 
Reconquista e
repoboación.

1.10. Entender o 
proceso das 
conquistas e a 
repoboación dos 
reinos cristiáns 
na Península 
Ibérica e as súas 
relacións con Al-
Andalus.

1.10.1. Interpreta 
mapas que 
describen os 
procesos de 
conquista e 
repoboación 
cristiás na 
Península Ibérica.
1.10.2. Explica a 
importancia do 
Camiño de 
Santiago.

5%

CAD

PE

TC
OA

CSC
CAA

CSC
CCEC
CCL

l 1.11. 
Expansión 
comercial 
europea e 
recuperación 
das cidades. 
Crise da baixa
Idade Media: 
‘Peste Negra’ 
e as súas 
consecuencias

1.11. Entender o 
concepto de crise
e as súas 
consecuencias 
económicas e 
sociais.

1.11.1. 
Comprende o 
impacto dunha 
crise demográfica
e económica nas 
sociedades 
medievais 
europeas.

5%

CAD

PE

TC
OA

CSC

l
h
n
ñ

1.12. Arte 
románica, 
gótica e 
islámica.

1.12. 
Comprender as 
características e 
as funcións da 
arte na Idade 
Media.

1.12.1. Describe 
características da 
arte románica, 
gótica e islámica.

5%

CAD

PE

TC
OA

CSC
CCEC
CCL

2. O espazo humano

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUALI
F

PRO
C.

INST
R.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

10%
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b
c
e
f
g

2.1. 
Poboación 
mundial: 
modelos 
demográficos 
e movementos
migratorios.

2.1. Comentar 
a información 
en mapas do 
mundo sobre a 
densidade de 
poboación e as 
migracións.

2.1.1. Localiza
no mapa 
mundial os 
continentes e 
as áreas máis 
densamente 
poboadas.

CA
D

PE

TC

OA

CAA
CMC
CT
CSC
CD

2.1.2. Explica 
o impacto das 
ondas 
migratorias 
nos países de 
orixe e nos de 
acollemento.

5%

CA
D

PE

TC

OA

CAA
CMC
CT
CSC
CD

b
c
e
f
g
h

2.2. 
Poboación 
europea: 
distribución e 
evolución.

2.2. Analizar a 
poboación 
europea no 
relativo á súa 
distribución, 
evolución e 
dinámica, e ás 
súas 
migracións e 
políticas de 
poboación.

2.2.1. Explica 
as 
características 
da poboación 
europea.

10%

CA
D

PE

TC

OA

CAA
CCL
CSC
CD
CAA
CMC
CT

2.2.2. 
Compara entre
países a 
poboación 
europea 
segundo a súa 
distribución, a 
súa evolución 
e a súa 
dinámica.

10%

CA
D

PE

TC

OA

CSC

CD

CCL

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUALI
F

PROC.
INSTR.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

b
c
e

2.3. 
Poboación 
española: 
evolución, 

2.3. Analizar as 
características da 
poboación 
española, a súa 

2.3.1. Explica a 
pirámide de 
poboación de 
España e das súas

10% CAD

PE

CAA

CMC
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f
g
h

distribución 
e dinámica. 
Movemento
s 
migratorios.

distribución, 
dinámica e 
evolución, e os 
movementos 
migratorios.

comunidades 
autónomas. TC

OA

CT

CSC

CD

CCL

2.3.2. Analiza en 
distintos medios 
os movementos 
migratorios nas 
últimas tres 
décadas en 
España.

5%

CAD

PE

TC

OA

CAA
CMC
CT
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h

2.4. 
Poboación 
de Galicia: 
evolución, 
distribución 
e dinámica. 
Movemento
s 
migratorios

2.4. Analiza as 
características da 
poboación de 
Galicia, a súa 
distribución, 
dinámica e 
evolución, e os 
movementos 
migratorios.

2.4.1. Coñece o 
proceso da 
emigración 
galega, as súas 
etapas e os 
destinos 
principais.

5%

CAD

PE

TC

OA

CAA
CMC
CT
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h

2.5. Proceso
de
urbaniz
ación
no
planeta.

2.5. Sinalar nun 
mapamundi as 
grandes áreas 
urbanas, e 
identificar e 
comentar o papel 
das cidades 
mundiais como 
dinamizadoras da 
economía das súas 
rexións.

2.5.1.  Realiza  un
gráfico  con
datos  da
evolución  do
crecemento
da poboación
urbana  no
mundo.

5%

CAD

PE

TC

OA

CAA
CMCC

T
CSC
CD
CCL

2.5.2. Sitúa no 
mapa do mundo 
as vinte cidades 
máis poboadas, 
di a que país 
pertencen e 
explica a súa 
posición 
económica.

10%

CAD

PE

TC

OA

CAA
CMCC

T
CSC
CD
CCL

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUALI
F

PROC.
INSTR.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
62



b
c
e
f
g
h

2.6.  A cidade
e  o
proceso
de
urbanizaci
ón
europeo.

2.6.  Comprender
o proceso de
urbanización
,  os  seus
proles  e  os
seus  contras
en Europa.

2.6.1.  Resume
elementos  que
diferencien  o
urbano e o rural
en Europa

CAA
CMCC

T
CSC
CD
CCL

 2.6.2.  Distingue
os  tipos  de
cidades  do
noso
continente.

5%

CAD

PE
TC
OA

CAA
CMCC

T
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h
ñ

2.7.  A cidade
e  o
proceso
de
urbanizaci
ón  en
España  e
en
Galicia.

2.7.  Recoñecer
as
característica
s das cidades
españolas  e
galegas, e as
formas  de
ocupación
do  espazo
urbano.

2.7.1.  Interpreta
textos  que
expliquen  as
característica
s das cidades
de  España  e
de  Galicia,
axudándose
de internet ou
de medios de
comunicació
n escrita.

5%

CAD

PE

TC

OA

CAA
CMCC

T
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h
m
ñ

2.8.
Diversidad
e  de
medios
naturais  en
España  e
en Galicia.

2.8.  Coñecer  os
principais
espazos
naturais
protexidos  a
nivel
peninsular  e
insular.

2.8.1.  Sitúa  os
parques
naturais
españois  nun
mapa,  e
explica  a
situación
actual  dalgúns
deles.

5%

CAD

PE

TC

OA

CAA
CMCC

T
CSC
CD
CCL

2.8.2.  Elabora
gráficos  de
distinto  tipo
(lineais,  de
barra  e  de
sectores)  en
soportes
virtuais  ou
analóxicos,  que
reflictan
información
económica  e
demográfica  de
países  ou áreas
xeográficas  a
partir dos datos
elixidos.

5%

CAD

PE

TC

OA

CAA
CMCC

T
CCL
CD
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OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUALI
F

PROC.
INSTR.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

b
c
e
f
g
h
m
ñ

2.9.  Paisaxes
no
territorio
español  e
galego.

2.9.  Identificar
as  principais
paisaxes
humanizadas
españolas  e
galegas,  e
identificalas
por
comunidades
autónomas.

2.9.1. Clasifica as
principais
paisaxes
humanizadas
españolas  a
través  de
imaxes.

5%

CAD

PE

TC

OA

CAA
CMC
T
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h
m
ñ

2.10.
Principais
retos  e
problemas
ambientai
s  en
España.

2.10.  Coñecer  e
analizar  os
problemas  e
os  retos
ambientais
que  afronta
España,  a
súa  orixe  e
as  posibles
vías  para
afrontar
estes
problemas.

2.10.1.  Compara
paisaxes
humanizadas
españolas
segundo  a
súa
actividade
económica.

5%

CAD

PE

TC

OA

CAA
CMC
T
CSC
CD
CCL

5.3 Temporalización

1ª Avaliación

A Historia: A Idade Media

2ª Avaliación

A Historia: A Baixa Idade Media

A Xeografía: A Poboación

3ª Avaliación

A Xeografía: A cidade.

          As relacións entre natureza e sociedade

5.4.  Grao  mínimo  de  consecución.  Criterios  e  estándares  avaliables

mínimos

Para obter  a cualificación de aprobado os alumnos de Xeografía  e  Historia  de 2º ESO

deberán ser capaces como mínimo de:
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ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CALIFICACIÓN

4 Moi bien
3 Ben
2 Regular
1 Mal

CRITERIOS MÍNIMOS
HISTORIA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO
1 2 3 4

1. Utilizar o vocabulario histórico 
e artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado.
2. Establecer o paso da Idade 
Antiga á Idade Media

3. Coñecer a nova situación, 
social e política dos reinos xermánicos 
e do Imperio Bizantino.
4. Explicar as principais 
características do Islam e saber 
identificar as distintas etapas da súa 
historia.
5. Identificar os factores que 
propiciaron a aparición e o 
desenvolvemento do Feudalismo e 
explica a nova situación social, políta, 
económica e cultural en Europa.
6. Explicar a formación dos 
Reinos Cristiáns na Península.

7. Coñecer os cambios 
fundamentais durante a Baixa Idade 
Media.

8. Analizar as formas de 
expresión artística durante a Idade 
Media:  Románico, Gótico.

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
con precisión, inseríndoo no contexto 
adecuado.
Explica e sitúa cronoloxicamente as 
principais etapas da Idade Media e o 
proceso de descomposición do Imperio 
romano.
Coñece a formación, organización e 
cultura dos reinos xermánicos e de 
Imperio Bizantino.
Describe os aspectos clave da política, 
economía, sociedade e cultura de Al-
Andalus.

Caracteriza o Feudalismo

Coñece os trazos fundamentais da 
sociedade feudal.

Describe os procesos de formación e 
expansión dos Reinos Cristiáns.
Coñece o fundamental dos procesos de 
Reconquista e Repoboación.

Explica o rexurdimento urbano e os 
cambios económicos e políticos durante a 
Baixa Idade Media.
Comprende os efetos da crise da Baixa 
Idade Media
Expón as características esencias da 
arquitectura, escultura e pintura do 
Románico e do Gótico.

CRITERIOS MÍNIMOS
XEOGRAFÍA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN
MÍNIMOSS

INDICADORES
DE LOGRO

1 2 3 4
1. Coñecer, describir e valorar a 
acción do home sobre o medio ambiente 
e as súas consecuencias.

Reflexiona sobre a relación entre a 
demografía e a posesión de recursos.
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2. Analizar e interpretar 
documentos e información demográfica 
presentada en diferentes formatos.
3. Explicar as características básicas
da poboación española.

4. Caracterizar os fluxos 
migratorios no mundo.

5. Describir as principais 
características da cidade.

6. Analizar problemas 
medioambientais de España e de Galicia.
7. Asimilar o concepto de 
sostibilidade.

Interpreta gráficas, mapas e táboas con 
información demográfica.

Explica a distribución da poboación 
española e coñece as principais 
características da mesma.
Describe e caracteriza os movementos 
migratorios que se producen no mundo e
analiza as súas principais causas e 
consecuencias.
Caracteriza os movementos de 
emigración e inmigración en España.
Interpreta gráficas e mapas sobre os 
poboamentos urbanos.
Describe as diferentes morfoloxías ou 
tramas urbanas.
Analiza o espazo urbano español.

Coñece e valora a rede de espazos 
protexidos de España e Galicia.

Define desenvolvemento sostible e 
coñece conceptos que están relacionados
con el.

5. 4.1. Táboa cos indicadores da adquisición das Competencias Básicas

1 2 3 4

Competencia en
comunicación 
lingüística

- Interpreta diferentes tipos de textos.
- Expresa adecuadamente as súas ideas oralmente e por escrito, 
empregando a descrición e a argumentación.
- Elabora definicións dos conceptos estudados, utilizando a 
terminoloxía adecuada.
-Utiliza o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramaticais.

Competencia 
matemática

 - Interpreta diferentes tipos de gráficas.
- Analiza e compara a información cuantitativa de táboas, 
gráficas e mapas.
- Fai cálculos matemáticos sinxelos para comparar dimensións, 
calcular distancias e diferenzas horarias.

Competencia 
dixital

- Obtén información a través de fontes de distinta natureza.
- Utiliza os buscadores para localizar información en Internet, 
seguindo un criterio específico.
- Analiza, relaciona, compara e sintetiza a información 
procedente de todas as fontes traballadas.

Competencia 
social e cívica

- Comprende a aportación das diferentes culturas á evolución da
humanidade.
- Reflexiona criticamente sobre os feitos problemas sociais e 
históricos.
- Relaciona, coopera e traballa en equipo.
- Manifesta capacidade de diálogo cos demais e facilita a 
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resolución de conflitos.
- Acepta a diversidade de opinións.
- Comprende os valores democráticos.

Conciencia 
cultural e artística

- Desenvolve a sensibilidade para desfrutar con distintas 
expresións do patrimonio cultural.
- Valora a importancia do patrimonio para acceder ao  
coñecemento das sociedades do pasado.
- Contribúe á conservación do patrimonio cultural e artístico.
- Aprecia a beleza das expresións artísticas.

Competencia 
para aprender a 
aprender

- Desenvolve un aprendizaxe continuo con actualizacións 
permanentes.
- Busca explicacións multicausais para comprender un 
fenómeno e avaliar as súas consecuencias.
- Comunica e expresa de forma efectiva os resultados do propio
traballo

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor

- Manifesta autonomía persoal.
- É constante no traballo  e supera as dificultades.
- Comprende as diferentes problemáticas e planifica a estratexia
más axeitada para resolvelas.
- Optimiza o uso de recursos para a consecución de obxectivos.

5.5. Concrecións metodolóxicas. Estratexias metodolóxicas

A metodoloxía didáctica empregada para desenvolver esta materia debe favorecer:

 Traballo individual e en grupo.

 Pensamento autónomo, crítico e rigoroso.

 Uso de técnicas e hábitos de investigación.

 A capacidade do alumnado de aprender por si mesmo e a transferencia e a aplicación do 

aprendido.

 Exercitar  o  alumnado  nos  procedementos  habituais  do  xeógrafo  e  do  historiador:

natureza,  tipoloxía e importancia  das distintas clases  de fontes,  análise  e  utilización

crítica das mesmas, contraste de interpretacións historiográficas.

 Utilización  de  información  procedente  dos  medios  de  comunicación  de  masas  para

achegarse ao coñecemento da realidade xeográfica e xeopolítica actual.

 O alumno deberá empregar as tecnoloxías da información e da comunicación xa que son

unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na

educación como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.

Outras  consideracións didácticas:

 Os medios que se utilicen para acceder ao coñecemento histórico variarán  ao longo de
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todo o desenvolvemento da materia co obxectivo de achegar os contidos dun xeito más

claro e eficaz aos alumnos.

 É preciso abordar as cuestións teóricas con obxectividade evitando os xuízos de valor.

 Traballaranse aspectos da realidade xeográfica a través da  interpretación de gráficos e

da elaboración destes a partir de datos.

 É necesaria  a elaboración de traballos de campo sobre a realidade xeográfica máis

próxima e/ou o patrimonio artístico do contorno. Neste sentido as saídas programadas

constitúen estratexias motivadoras e atractivas.

   O emprego de medios audiovisuais axudará a que os contidos sexan máis atractivos

para o alumnado.

 Procurárase abordar as distintas Unidades Didácticas como un conxunto de procesos

relacionados entre si e non como feitos illados.

Estratexias metodolóxicas

 Cando se aborden contidos conceptuais complexos será necesaria a exposición detida e

clara do docente, coa realización de esquemas, cadros conceptuais... Para cuestións máis

doadas empregaranse estratexias baseadas no descubrimento e indagación por parte do

alumnado, a partir de materiais entregados polo profesor/a .

 Para a ensinanza de parcelas máis antigas que é difícil que o alumnado se sitúe, ou para

aspectos da Historia e/ou da Xeografía que, polo seu afastamento espazo-temporal, non

teñen unha repercusión recoñecible na contorna, sería:

 A presentación dos problemas por parte do profesor/a.

 A consideración conxunta profesorado-alumnado das distintas alternativas posibles de

interpretación.

 O acordo sobre a natureza e sobre as causas do proceso histórico e/ou xeográfico en

cuestión.

 A ilustración  e  comprobación das  conclusións  con exemplos  concretos,  sempre  que

sexan procesos xerais.

 Para abordar os aspectos relacionados co mundo actual e para o estudo de aspectos da
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historia  máis  próxima,  a  vía  sería  partir  do  concreto  para  chegar  ao  abstracto  e,

apoiándose en datos da contorna próxima, inducir a curiosidade de por que é así e ir

relacionando a historia  local  cos seus condicionantes externos para intentar alcanzar

unha comprensión de estruturas e de procesos máis amplos, pois non se pode entender o

medio no que se desenvolve o alumnado desconectado das súas referencias máis xerais.

Para alcanzar o arriba exposto empregaranse estratexias como:

 Actividades iniciais ou de exploración de ideas.

 Actividades  de  reestruturación.  Actividades  orais  ou  escritas  coas  que  se  pretende

proporcionar nova información que permita superar as limitacións iniciais.

 Actividades  de  aplicación.  Son  aquelas  nas  que  o  alumnado  traslada  os  novos

coñecementos  adquiridos  á  explicación  dos  novos  problemas  sociais,  históricos  e

xeográficos cos que se enfronta.

 Actividades  de  revisión  e  avaliación,  con  elas  preténdese  contrastar  os  progresos

acadados desde as actividades iniciais, facendo conscientes aos escolares da súa propia

aprendizaxe.

 Prestarase especial atención a introducir o alumnado na análise e comentario de textos

escritos e documentos audiovisuais de contido histórico. En todo momento terase en

conta  o  grao  de  capacidade  de  cada  alumno  ou  alumna  en  relación  á  esixencia

individualizada respecto desta actividade. Nos traballos con textos tratarase de potenciar

a  capacidade  de  comprensión e  de  saber  usar  o  pensamento  ante  unha información

recibida,  abarcando  os  procesos  de  identificación  do  esencial,  estruturación,

reelaboración da información e memoria.

 Tratarase de estimular a reflexión para que o alumno e alumna vaian construíndo os

seus propios coñecementos.

  Apoio ao estudo, propiciando procesos de motivación e de control.

  Facilitaranse as ferramentas idóneas para que os alumnos  e as alumnas sexan capaces

de xerar alternativas por si mesmos, abarcando os procesos de solución de problemas,

investigación e comunicación.

 Axudarase  ao  alumnado para  que  constrúa  e  desenvolva  o  coñecemento:  exporanse

cuestións  ou  problemas  para  que  pregunten  e  se  pregunten,  exploren,  investiguen,
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descubran e valoren a aprendizaxe que se dá no proceso.

 Fomentarase  a  lectura  de  libros  sinxelos  relacionados  coa  materia,  que  sexan

motivadores e que incentiven á lectura. De forma progresiva, iranse incluíndo lecturas

dunha  complexidade  maior,  pero  tendo  en  conta  as  necesidades  de  todo  tipo  de

alumnado. Sobre estas lecturas procederase a realizar traballos, cuxo obxectivo principal

consistirá en que o alumnado aprenda a captar, seleccionar, resumir ou sintetizar toda a

información de relevancia que conteñan os libros e a ordenala de xeitos diversos.

 Traballarase  a  competencia  dixital.  O  alumnado  deberá  empregar  as  tecnoloxías  da

información  e  da  comunicación  xa  que  son  unha  ferramenta  necesaria  para  a

aprendizaxe,  tanto  polo  seu  carácter  imprescindible  na  educación  como  pola  súa

utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.

5.6. Instrumentos de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

Os instrumentos de avaliación deben cumprir os seguintes requisitos: Serán variados para

permitir  avaliar  distintas  capacidades  e  o  diferente  nivel  de  adquisición  dos  contidos.  Deben

proporcionar información concreta do que se pretende. Serán os seguintes:

 A observación (OB), que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición

dos contidos conceptuais e dos procedementos e, sobre todo, dos actitudinais tanto no

que se refire ao interese pola materia como ás actitudes sociais máis relevantes, tales

como a convivencia, a tolerancia, a solidariedade e a participación crítica. Observarase

o respecto  entre  os  compañeiros  e  respecto  ao  profesor. Ademais  terase  en  conta  a

limpeza e o coidado tanto da aula como o do seu propio material e o dos compañeiros.

 As probas (PR), que teñen o mesmo carácter que as actividades de desenvolvemento

das U.D. e polo tanto adoptarán formulacións semellantes, reflectirán unicamente os

contidos  traballados  e  estableceranse  nun  contexto  de  negociación  das  mesmas  co

alumnado ao quen van orientadas. Así que calquera das actividades que se presentan é

susceptible  de  ser,  ao  mesmo  tempo,  actividade  de  aprendizaxe  e  de  avaliación.

Mediante  estas  probas  comprobarase  a  comprensión  e  asimilación  dos  estándares

establecidos.

 Os traballos de clase e os traballos voluntarios (TR) permiten un seguimento do nivel

de organización que van acadando os alumnos/as: busca de fontes, organización dun

guión, planificación dos pasos a seguir, corrección do emprego de información gráfica
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ou estatística, etc. Débense alternar os traballos escritos con outros de exposición oral e

en formatos dixitais.

 Supervisarase o Caderno de traballo (CAD) para ter coñecemento sobre a realización

de todas as tarefas encomendadas, a correcta expresión oral e escrita e a limpeza na

presentación.

Procedementos de avaliación

 Farase unha proba inicial  a  principios  do curso para  detectar  o  nivel  do alumnado.

Poden servir as primeiras actividades do curso. Será orientativa e non cuantificable nin

avaliable.

 Realizaranse probas  escritas  acordadas  con antelación suficiente  entre  profesorado e

alumnado.  Serán dúas  por avaliación.   A estrutura de estas  poderá incluír  cuestións

teóricas e prácticas, especificando a puntuación de cada unha. Os exercicios prácticos

constarán de mapas para localizar, identificar; comentarios de feitos históricos; gráficos;

diagramas de sectores, de barras..; comentarios de láminas de arte e de fotografías... As

cuestións  teóricas  serán  variadas  e  incluirán  preguntas  de  definir,  de  relacionar,  de

razoar e deducir, de explicar, de sintetizar e esquematizar...

  Haberá exercicios diarios tanto orais como escritos.

 O  profesorado  revisará  periodicamente  os  cadernos  de  clase.  Comprobará  o  seu

contidos: explicacións, exercicios, resumos, traballos...Valorará a boa presentación, que

estean ao día e completas, a ausencia de erros ou a corrección dos mesmos...

 Haberá un traballo por avaliación. Entendemos por traballo todas aquelas actividades

que implican busca de información en libros, internet..., planificación, organización e

presentación.  Estes  traballos  poderán  ser  realizados  en  diferentes  soportes  (papel,

soporte dixital, multimedia,….).

 Poderanse propoñer  lecturas  voluntarias e como tal so poden ser avaliadas ao final do

proceso.

 Tanto  nas  probas  escritas  como  no  caderno  de  clase  valorarase  a  presentación,  a

expresión e a corrección ortográfica.

 Tamén se terán en conta as intervencións ante o conxunto da clase o en grupo.
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 Outros aspectos a considerar serán a observación da actitude cotiá do alumnado, o grao

de  interese  e  participación  nas  tarefas  escolares,  a  atención  ao  profesorado,  a

puntualidade,  o  comportamento...Estes  aspectos  teñen  unha  avaliación  continuada,

valorando ou penalizando a súa evolución durante o curso.

 A plantilla de observación do profesor debe recoller en cada avaliación algún elemento

avaliable sobre intervención do alumno/a na clase, grao de interese, participación,…

Concreción da  Avaliación e cualificación

Controis obxectivos que consistirán en:

 Probas escritas
70%

Actividades diversas:

 Caderno de clase

 Traballos individuais ou en grupo

 Lecturas voluntarias dos libros recomendados

10%

   20%5%

5%

Avaliación  do  comportamento  socio-educativo.  Observación

na aula:

 Organización e conclusión de tarefas

 Responsabilidade, esforzo e interese. Puntualidade.

 Respecto e tolerancia nas relacións cos demais (compañeiros e 

profesores).

 Cumprimento das normas de convivencia

 Adquisición de hábitos de hixiene e saúde.

2%

   10%

2%

2%

2%

2%

       Promoción do alumnado

Aqueles/as  alumnos/as  que  teñan  unha  avaliación  negativa  deberán  facer  probas  de

recuperación para cada avaliación. Estas constarán de:

a) Recuperación das probas escritas.

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
72



b)  Realización  dos  traballos  e  actividades  que  non  foron  feitas  ou  estaban  avaliadas

negativamente.

A nota da recuperación será o resultado de:

 O resultado de: proba escrita + actividades e traballo.

 Aqueles alumnos/as que non acaden os 5 puntos terán unha proba extraordinaria no

mes de setembro.

 Se nesta proba acadan os 5 puntos ou mais será considerada superada a materia.  

Avaliación no caso de abandono escolar

O artigo  44.2 do Real  Decreto 732/1995,  de 5 de maio di:  “  A falta  a clase de  modo

reiterado  pode  provocar  a  imposibilidade  da  ampliación  correcta  dos  criterios  xerais  de

avaliación e a propia avaliación continua. [….] Os regulamentos de réxime interno establecerán

o número máximo de faltas por curso, área e materia e os sistemas extraordinarios de avaliación

previstos para estes alumnos”.

O regulamento do IES Pontepedriña recolle como número máximo de faltas para aplicar os

sistemas extraordinarios de avaliación, un 15% do total de horas do curso.

Antes  de chegar  a  citada  porcentaxe,  o  departamento  comunicará  o  Titor  e  ao Xefe  de

Estudos esta situación para informar o alumno ou alumna e iniciar o proceso. Se o alumno ou

alumna  chegan  a  citada  porcentaxe  o  Departamento  aplicará  os  sistemas  extraordinarios  de

avaliación.

SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE AVALIACIÓN.

Tendo en conta os criterios recollidos anteriormente, o alumno ou alumna que supere o 15%

de faltas sen xustificar nas materias de Ciencias Sociais deberá:

- Entregar as actividades e traballos realizados durante o curso.

- Realizar no mes de xuño unha proba extraordinaria de avaliación de todos os contidos do

curso.

5.7. Materias e recursos didácticos

 O libro do alumnado para a área de Xeografía e Historia 2º ESO

  Os  recursos  fotocopiables  da  proposta  didáctica,  con  actividades  de  reforzo,  de

ampliación e de avaliación.

  O libro dixital.

  O CD que acompaña á proposta didáctica.
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 Emprego das novas tecnoloxías: aulas tic, audiovisuais... Ademais de:

Lecturas recomendadas para 2º de ESO:

Idade Media TÍTULO AUTOR EDITORIAL

Cuentos y leyendas de la edad 
media

Mirande, J Anaya

El tapíz de Bayeux Martínez Laínez, F Oxford

El destino espera en Mayrit Ortega, M A Oxford

Cuentos del año 1000 Cénac, LL Anaya

El círculo de los muchachos de 
blanco

Lasala, M Anaya

El mensajero del rey Martínez de Lezea, T Anaya

Adonde llegan las nubes Mayoral, J A Anaya

Cuentos de Canterbury Chaucer e McCaughrean Vicens Vives

El chico que navegó con Colón Foreman, M Vicens Vives

El manucristo godo Velasco, JL Espasa

El nombre de la rosa Eco, U Lumen

Un yanki na corte do rei Artur Twain, M Xerais

La leyenda del cid Sánchez Aguilar, A Vicens Vives

La espada y la rosa Martínez Ménchen, A Alfaguara

Cruzada en jeans Beckman, T SM

El misterio del eunuco Velasco, JL SM

Almogávar sin querer Lalana, F e Puente, L A Casals

A la sombra del granado Alí, Tarik Alianza

Las cruzadas Loste, Mª Antonia Anaya

España medieval: musulmanes, 
judios y cristianos

Aznar, Fernando Anaya

Las mujeres en la antigüedad y la
edad media

Fuente, M. e Fuente, P. Anaya

Robinson Crusoe Defoe, D Vicens Vives

Las aventuras del capitán 
Alatriste

Pérez-Reverte, Alfaguara

Os tres mosqueteiros Dumas, A Xerais

El hereje Delibes, M Planeta

El oro del rey Pérez-Reverte Alfaguara

El misterio Velázquez Cansino, E Bruño

Ivanhoe Scott, W Juventud

La flecha negra Stevenson, L Alianza
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Así vivían en la Italia del 
Renacimiento

Serviá, Mª J. Anaya

Así vivían en el siglo de Oro Calvo, J. Anaya

 

6. Xeografía e Historia de 3º ESO

6.1. Obxectivos xerais da área de Xeografía e Historia

 Diferenciar os diversos sectores económicos europeos.

 Coñecer as características dos diversos tipos de sistemas económicos.

 Comprender a idea de «desenvolvemento sostible» 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.

 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 artistas da Idade Moderna.

 Apreciar a importancia da arte barroca en Europa e en América.

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

6.2. Desenvolvemento das Competencias Básicas en 3º ESO
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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 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.

 Descritores que se traballarán:

 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

Esta competencia desenvolverase  a través do coñecemento e o uso correcto do vocabulario

específico da materia, co obxectivo de  construír un discurso preciso e expresalo de xeito oral ou

escrito.  Procurarase  que  este  discurso  se  axuste  a  descrición,  a  narración  e  argumentación  en

función dos contidos.  

Traballarase a lectura comprensiva e a interpretación de textos ou o comentario de imaxes

para potenciar o uso da linguaxe icónica.

A Xeografía e a Historia son materias relacionadas coa busca de información, tanto en fontes

orais como escritas, para procurar a 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.

Descritores prioritarios:

 Comprender o sentido dos textos escritos.

 Expresar oralmente de xeito ordenado e claro calquera tipo de información.
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 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.

Competencia dixital

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.

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

 Nesta materia o alumnado poderá coñecer e comprender as obras artísticas e culturais máis

significativas nesta etapa da historia da humanidade. O obxectivo fundamental é que, a través da

observación minuciosa da obra artística, o alumnado valore e se sensibilice cara a todo o artístico e

cultural; que aprecie e respecte o  patrimonio cultural e artístico; que  desenvolva un espírito crítico
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e que comprenda a relación entre as manifestacións artísticas, os feitos históricos e as sociedades

que as crean.

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.

Esta competencia permite que o alumnado poña en práctica os coñecementos aprendidos

aplicándoos ao seu ámbito social converténdoo nun cidadán/cidadá activo/a 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.

Descritores que se traballarán:

 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.
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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 ou na alumna o desexo de indagar no pasado, no 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

empregou na análise da realidade social (histórica e xeográfica) ao longo desta etapa de Educación

Secundaria Obrigatoria.
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6.3.  Unidades  didácticas.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,

estándares de aprendizaxe, indicadores de logro, criterios, procedementos,

instrumentos de cualificación e competencias  

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN
4 Moi ben
3 Ben
2 Regular
1 Mal

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

PROBAS ESCRITAS PE
PROBA ORAL PO
TRABALLO NA CLASE TC
OBSERVACIÓN NA AULA OA
TRABALLO INDIVIDUAL TI

OBXE
CTIVO

S
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUAL
INST.
PROC

COMP.
CLAVE1 2 3 4

1.O medio físico
b
e
f
g
h

 Localizar e 
interpretar 
espazos 
xeográficos

1.1 Localizar e 
interpretar  espazos
xeográficos e 
lugares nun mapa 
ou imaxe satélite.
1.2. Analizar e 
identificar as 
formas de 
representación do 
noso planeta: os 
mapas.
1.3. Identificar e 
distinguir as 
diferentes 
representacións 
cartográficas e as 
súas escalas.

1.4. Identificar e 
localizar as grandes
unidades do relevo 
terrestre
1.5. Localizar as 
principais unidades
do relevo de 
Europa.
1.6. Identificar os 
ríos europeos máis 
destacados

1.1.1 Clasifica e distingue tipos de 
mapas e imaxes satélite.
1.1.2 Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas.

1.2.1. Coñece e interpreta os diferentes
tipos  de mapas temáticos.

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

1.3.2.Localiza un punto xeográfico 
nun planisferio e distingue os 
hemisferios da Terra e as súas 
principais características.

1.4.1. Identifica e localiza nun mapa as
principais unidades do relevo terrestre

1.5.1. Localiza as principais unidades 
do relevo de Europa.
1.5.2. Describe como son os seus 
relevos

1.6.1  Identifica os ríos europeos máis 
destacados.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CD

CAA

CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD
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1.7. Coñecer os 
mares, as illas e as 
penínsulas do 
litoral europeo

1.8.  Coñecer as 
principais unidades
do relevo español

1.9. Describir  as 
principais 
características do 
litoral español
1.10. Localizar nun
mapa físico os 
principais ríos de 
España e as súas 
vertentes fluviais.

1.6.2. Relaciona os ríos co relevo do 
territorio polo que discorren.

1.7.1 Coñece os mares, as illas e as 
penínsulas do litoral europeo.

1.8.1.  Recoñece as principais 
unidades do relevo español e sabe 
localizalas nun mapa.
1.8.2. Describe os seus relevos

1.9.1  Elabora un texto explicativo 
describindo as principais 
características do litoral español, as 
súas costas e os seus accidentes 
xeográficos.
1.10.1 Analiza un mapa físico e 
localiza os principais ríos de España e 
as súas vertentes fluviais.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

OBXE
CTIVO

S
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUAL
INST.
PROC

COMP.
CLAVE1 2 3 4

1.11. Identificar as 
principais zonas 
climáticas da Terra 
e as súas 
correspondentes 
paisaxes

1.11.1 Caracteriza as principais zonas 
climáticas da Terra
1.11.2. Caracteriza e identifica os tipos
de paisaxes de España e de Europa a 
partir da observación dun mapa.
1.11.3. Describe climas e paisaxes a 
partir da análise dun climograma.

1.11.4. Reflexiona sobre as relacións 
existentes entre clima, paisaxe e 
actividades humanas.

1.11.5. Valora a diversidade de 
paisaxes que forman o noso 
patrimonio natural.

5%

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

TI
TC
OA

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

2. O espazo humano
a
b
e
f
g
j
h

A organización 
política das 
sociedades.

2.1.Recoñecer as
principais 
competencias e 
funcións do 
Estado.
2.2.Definir o que
é un Estado e 
comparar os 
elementos dos 
Estados 
democráticos e 
os non 
democráticos.
2.3. Coñecer as 
funcións das 
principais 
institucións dun 

2.1.1. Recoñece as principais 
competencias e funcións do Estado.

2.2.1. Sabe o que é un Estado e 
diferencia os elementos dos Estados 
democráticos e os non democráticos.

2.3.1. Explica as funcións de cada 
institución dun Estado democrático.

7,5%

7,5%

7,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
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Estado 
democrático.

 

2.4. Valorar a 
importancia da 
Constitución 
dentro dos 
Estados 
democráticos.
2.5. Coñecer a 
organización 
administrativa e 
territorial de 
España.

2.3.2. Caracteriza os municipios e as 
provincias, e a súa función 
administrativa no territorio español.
2.3.3. Coñece as organizacións 
supranacionais máis importantes.

2.4.1 Aprecia a importancia dunha 
Constitución nun Estado democrático.

2.5.1 Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, 
provincias, illas.
2.5.2. Explica que son os municipios e 
detalla cales son as competencias que 
ten o Concello.
2.5.3. Describe cales son as funcións que
teñen as provincias e as deputacións 
provinciais.

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

PE
TC
OA

PE
TI
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

CAA
CMCCT
CCL
CD

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

OBXE
CTIVO

S
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUAL
INST.
PROC

COMP.
CLAVE1 2 3 4

2.5.4. Enumera e contabiliza cantas 
Comunidades Autónomas hai en España 
e explica como están organizadas.
2.5.5.  Distingue cales son as institucións
de autogoberno das Comunidades 
Autónomas.
2.5.6.  Reflexiona sobre a 
descentralización do poder en España

2.5.7.  Busca información sobre cando se
aprobaron cada un dos Estatutos das 
Comunidades Autónomas de España.
2.5.8.  Razoa por que certos territorios 
dun Estado poden gozar de certa 
autonomía.

7,5%

7,5%

5%

7,5%

5%

PE
TC
OA

TI
TC
OA

TI
TC
OA

Os sectores de 
actividade 
económica

b
e
c
f
g
h

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

3.1.1 Compara a poboación activa de 
cada sector en diversos países e analiza o
grao de desenvolvemento que amosan 
estes datos.
3.1.2.  Realiza unha investigación sobre 
os países cunha maior proporción de 
traballadores no sector terciario 
interpretando os datos e extraendo 
conclusións propia da súa análise

4%

4%

PE
TC
OA

TI
TC
OA

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

b
c
e
f
g
h

 Os sectores 
económicos no 
mundo,  España 
e Galicia.

3.2 Recoñecer as
actividades 
económicas que 
se realizan en 
Europa, nos tres 
sectores, 
identificando 

3.2.1 Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos e indica as   
características fundamentais de cada un 
dos sectores.

4% PE
TC
OA

CCL
CMCCT
CAA
CSC
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distintas políticas
económicas.

b
c
e
f
g
h
j
k

 Aproveitamento
e futuro dos 
recursos 
naturais. 
Desenvolvement
o sostible

3.3 Entender a 
idea 
de“desenvolvem
ento sostible” e 
as súas 
implicacións.

3.3.1 Define “desenvolvemento sostible”
e describe conceptos chave relacionados 
con el.

3.3.2.Realiza buscas en medios impresos
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles.

4%

4%

PE
TC
OA

TI
TC
OA

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

OBXE
CTIVO

S
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUAL
INST.
PROC

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
 e
 f
 g
 h

Recursos 
naturais e 
actividades 
agrarias

3.4. Describir os 
principais 
aspectos da 
agricultura e da 
gandería

3.4.1. Elabora un texto explicativo 
describindo a situación da agricultura na 
actualidade.

3.4.2 Sabe situar nun mapa do mundo as 
principais zonas de agricultura de 
subsistencia e as de agricultura de 
mercado.
3.4.3 Distingue as distintas paisaxes 
agrarias: agricultura intensiva e 
agricultura extensiva.

3.4.4 Elabora un texto explicativo sobre 
as diferenzas entre a gandería moderna e
a tradicional.
3.4.5. Sintetiza as principais 
características da agricultura e da 
gandería en España.

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CAA
 CD
 CMCCT
CAA
 CSIE
 CD
 CAA
CMCCT

CCL CAA

CSIEE
 CMC
CT

 b
 c
 e
 f
 g
 h
 m

 Pesca e
Silvicultura.

3.5. Explicar e 
localizar os tipos
de pesca e os 
seus problemas.

3.6.Caracterizar 
a explotación 
forestal.

3.5.1 Determina cales son os países que 
desembarcan máis capturas e onde 
pescan as súas frotas

3.5.2 Caracteriza a pesca costeira e a 
pesca de altura.

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

3.6.1 Explica en que consiste a 
explotación forestal e identifica as 
principais masas boscosas do mundo.

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

PE
TC
OA

 CCL
 CMCCT
 CD
 CAA
 CSC
 CSIEE

 b
 e
 f
 g
 h

 Sector mineiro e
industrial.

3.7. Explicar as 
características da
minaría e da 
industria en 
España e no 
mundo.

3.7.1 Identifica e clasificar os diferentes 
tipos de materias primeiras.
3.7.2. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de minerais 
no mundo.
3.7.3 Describe as características das 

4%

4%

4%

PE
TC
OA

 CCL
 CAA
 CSIEE
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fontes de enerxía tradicionais e das 
fontes de enerxía alternativas.
3.7.4. Localiza nun mapa os países máis 
industrializados do mundo, a través de 
lendas e símbolos adecuados.
3.7.5 Caracteriza a actividade industrial 
en España.

4%

4%

PE
TC
OA

 b
 e
 f
 g
 h

 Actividades 
terciarias:

3.8. Describir os 
trazos xerais do 
sector terciario:
transporte,
comercio,
turismo.

 3.8.1. Describe os trazos xerais do 
sector terciario e recoñecer as principais 
actividades deste sector económico.

3.8.2. Coñece as vantaxe e os 
inconvenientes dos diferentes medios de 
transporte terrestre, marítimo e aéreo e 
indica a función de cada un deles.
3.8.3. Explica as características do 
comercio interior e do comercio exterior,
así como as diferenzas entre a balanza 
comercial e a balanza de pagamentos.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

 CD
 CAA
 CSC
 CSIEE

CAA
 CD
 CCL
 CMCCT
 CSIEE

OBXE
CTIVO

S
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUAL
INST.
PROC

COMP.
CLAVE1 2 3 4

3.8.4. Identifica os tipos de turismo e 
os seus efectos

3.8.5. Valora a importancia do turismo 
na economía española e galega.
3.8. 6. Analiza diferentes gráficos e 
textos onde se reflictan os niveis de 
consumo, o comercio desigual e a 
débeda externa entre países en 
desenvolvemento e os desenvolvidos.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

TI
TC
OA

CAA
 CD
 CCL
 CMCCT
 CSIEE

Bloque  Historia

 f
 l
 ñ

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

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

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

2,5%  CSC
 CAA
 CCEC

 h
 l
 ñ

 Fontes 
históricas.

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

4.2.1. Identifica diferentes fontes 
históricas

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

2,5%

2,5%

TC
OA

 CSC
 CAA

CSC
 CAA

 l
 ñ

 Cambio e 
continuidade.

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

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

4.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos.

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

 CSC
 CMCCT

CSC
 CMCCT
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historia, 
diferenciando 
períodos que 
facilitan o seu 
estudo e a súa 
interpretación.

 f
 l
 ñ

 Tempo 
histórico.

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

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

2,5% PE
TC
OA

 CSC
 CMCCT

 h
 l
 ñ

 Vocabulario 
histórico e 
artístico.

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

4.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época.

2,5% PE
TC
OA
TI

 CSC
 CCL

OBXE
CTIVO

S
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUAL
INST.
PROC

COMP.
CLAVE1 2 3 4

 g
 l

 Idade Moderna:
concepto e 
datación.

4.6. Comprender 
a significación 
histórica da etapa
do Renacemento 
en Europa.

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

2,5% PE
TC
OA
TI

 CSC
 CAA

 f
 g
 h
 l
 n

 Renacemento e 
Humanismo: 
alcance 
posterior.

4.7. Coñecer a 
importancia do 
Humanismo e do 
Renacemento

4.7.1.Describe as características do 
Humanismo e do Renacemento, 
identificando as obras e autores máis 
relevantes así como a vixencia do seu 
legado
4.7.2. Identifica as características e os 
artistas principais da arquitectura, 
pintura e escultura do Renacemento

2,5%

2,5%

PE
TC
OA
TI

 CSC
 CCEC
 CAA
 CCL

 a
 c
 d
 g
 l

 Estado 
moderno: 
monarquías 
autoritarias, 
parlamentarias e
absolutas.

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

4.8.1. Distingue as características de 
réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos.
4.8.2.Identifica, coñece e localiza os 
principais Estados e Imperios de Europa 
no século XVI a partir da interpretación 
dun mapa temático correspondente a este
período.

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

 CSC
CAA

 a
 c
 d
 g
 l

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

4.9. Analizar o 
reinado dos Reis 
Católicos como 
unha etapa de 
transición entre a
Idade Media e a 
Idade 
Moderna.Estab
lecer os aspectos 
máis relevantes 
da organización 
administrativa e 
política da 
Monarquía dos 
Reis Católicos e 
da sociedade 

4.9.1. Comprende os conceptos de 
cambio e continuidade en relación co 
reinado dos Reis Católicos.
4.9.2.Analiza o crecemento económico e
a expansión territorial que se produciu 
durante o reinado dos Reis Católicos.
4.9.3.Caracteriza a organización da c 
institucional da Monarquía dos Reis 
Católicos e describe as bases da súa 
política interior e exterior.
4.9.4. Diferencia a organización das 
Coroas de Castela e Aragón.
4.9.4. Comprende e diferenza a 
economía de Castela e a da Coroa de 
Aragón.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

 CSC
 CAA
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deste período.
 f
 g
 h
 l
 m

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

4.10. Entender os
procesos de 
conquista e 
colonización, e 
as súas 
consecuencias.
Describir os 
procesos de 
colonización e 
conquista que se 
produciron 
durante a Idade 
Moderna 
prestándolle 
especial atención 
ao descubrimento
e ao proceso de 
colonización de 
América.

4.10.1. Explica as causas que conduciron
á descuberta de América para Europa, a 
súa conquista e a súa colonización.
4.10.2.Caracteriza as sociedades 
indíxenas americanas e a súa 
organización social, económica e 
política.

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

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

 CSC
 CMCCT
 CAA
 CCL

CSC
 CAA
 CCL

 f
 g
 h
 l
 m

O Imperio dos 
Austrias

4.11. Caracterizar
a política exterior
e interior dos 
Austrias maiores

4.11.1.Entende os problemas e os 
conflitos que tiveron que afrontar Carlos 
I e Filipe II, especialmente as revoltas 
das Xermanías e dos Comuneiros.
4.11.2. Explicar a forma de gobernar e 
conservar o imperio de Filipe II.

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

CSC
 CMCCT
 CAA
 CCL

OBXE
CTIVO

S
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUAL
INST.
PROC

COMP.
CLAVE1 2 3 4

4.11.3.Relacionar os diversos procesos 
que, combinados, provocaron a 
revolución dos prezos durante o século 
XVI e o xeito en como esta afectou á 
poboación.

4.11.4. Identifica as causas que fixeron 
entrar o imperio hispánico en 
decadencia.

4.11.5. Describe as características da 
sociedade estamental destes séculos

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

CSC
 CMCCT
 CAA
 CCL

  a
 c
 d
 g
 l

 Os conflitos 
europeos nos 
séculos XVI e 
XVII a través 
das políticas dos
Austrias: 
reforma, 
contrarreforma e
guerras de 
relixión.

 A decadencia 
do Imperio dos 
Austrias

4.12. Coñecer 
trazos das 
políticas internas 
e as relacións 
exteriores dos 
séculos XVI e 
XVII en Europa
así como a 
decadencia do 
Imperio dos 
Austrias

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

institucional, económica e social dos 
reinos hispánicos durante o século XVII.

   Describe as causas da crise 

demográfica, económica e política dos 
reinos hispánicos no século XVII

4.12.4. Identifica os reis e os validos da 
España do século XVII e como influíron 
no acontecido neste século.

4.12.4.Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

 CSC
 CAA
 CCL

CSC
 CMCCT
 CAA
 CCL
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4.12.5.Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento.

4.12.6. Comenta e compara dous textos 
históricos que defendían, 
respectivamente, o absolutismo e o 
parlamentarismo.

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

a
b
e
f
g
j
h

A Europa do 
Século XVII.
A arte Barroca

4.13.Describir as 
características do
Barroco, 
identificando as 
obras e autores 
máis relevantes 
deste movemento
artístico e 
cultural.

4.13.1.Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións.
4.13.2. Identifica e describe as principais
manifestacións culturais e literarias do 
Século de Ouro Español.
4.13.4.  Explica as características 
esenciais da arquitectura e escultura do 
Barroco.
4.13.5. Recoñece as características 
compositivas xerais da pintura barroca 
europea e española diferenciando as 
escolas.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
 CMCCT
 CAA
 CCL

OBXE
CTIVO

S
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUAL
INST.
PROC

COMP.
CLAVE1 2 3 4

4.11.3.Relacionar os diversos procesos 
que, combinados, provocaron a 
revolución dos prezos durante o século 
XVI e o xeito en como esta afectou á 
poboación.

4.11.4. Identifica as causas que fixeron 
entrar o imperio hispánico en 
decadencia.

4.11.5. Describe as características da 
sociedade estamental destes séculos

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

CSC
 CMCCT
 CAA
 CCL

  a
 c
 d
 g
 l

 Os conflitos 
europeos nos 
séculos XVI e 
XVII a través 
das políticas dos
Austrias: 
reforma, 
contrarreforma e
guerras de 
relixión.

 A decadencia 
do Imperio dos 
Austrias

4.12. Coñecer 
trazos das 
políticas internas 
e as relacións 
exteriores dos 
séculos XVI e 
XVII en Europa
así como a 
decadencia do 
Imperio dos 
Austrias

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

institucional, económica e social dos 
reinos hispánicos durante o século XVII.

Describe as causas da crise 

demográfica, económica e política dos 
reinos hispánicos no século XVII

4.12.4. Identifica os reis e os validos da 
España do século XVII e como influíron 
no acontecido neste século.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

 CSC
 CAA
 CCL

CSC
 CMCCT
 CAA
 CCL
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4.12.4.Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións.

4.12.5.Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento.

4.12.6. Comenta e compara dous textos 
históricos que defendían, 
respectivamente, o absolutismo e o 
parlamentarismo.

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

a
b
e
f
g
j
h

A Europa do 
Século XVII.
A arte Barroca

4.13.Describir as 
características do
Barroco, 
identificando as 
obras e autores 
máis relevantes 
deste movemento
artístico e 
cultural.

4.13.1.Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións.
4.13.2. Identifica e describe as principais
manifestacións culturais e literarias do 
Século de Ouro Español.
4.13.4.  Explica as características 
esenciais da arquitectura e escultura do 
Barroco.
4.13.5. Recoñece as características 
compositivas xerais da pintura barroca 
europea e española diferenciando as 
escolas.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
 CMCCT
 CAA
 CCL

OBXE
CTIVO

S
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUAL
INST.
PROC

COMP.
CLAVE1 2 3 4

4.13.4.Recoñece as particularidades dos 
principais artistas do século de Ouro da 
pintura española.
4.13.5.Diferencia e compara as 
características da arte renacentista e 
barroca.
4.13.6. Comenta diferentes obras de arte 
español do século XVII.
 4.13.7. Recorre a recursos dixitais 
dispoñibles na web para buscar 
información sobre o Século de Ouro 
español.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

CSC
 CMCCT
 CAA
 CCL

            6.3.1 Temporalización
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Primeira Avaliación:

 O espazo Físico.

 O espazo humano: 

 A organización política e territorial. 

 As actividades económicas: 

 Agricultura. 

 Gandaría. 

 Pesca.

Segunda Avaliación:

 A minaría. 

 A industria.

 O sector terciario

Terceira Avaliación:

 Bloque de Historia

PARA UTILIZAR NA ÁREA ÁREA
6.3.2. Concreción de  Estándares e Indicadores de logro

Estándares
Indicador de Logro

1
Mal

Indicador de Logro
2

Regular

Indicador de Logro
3

Ben

Indicador de Logro
 4

Moi Ben
Explica que tipo de 
imaxes podemos tomar da
Terra.

Amosa dificultades 
para expresarse e 
comunicar con 
claridade que tipo de 
imaxes se poden tomar
da Terra.

Identifica algún tipo de
imaxe que podemos 
tomar da Terra sen 
axuda docente e sen 
chegar a describila 
minimamente.

Identifica algunhas 
imaxes que podemos 
tomar da Terra sen 
axuda docente e 
descríbeas de forma 
simple.

Identifica todos os tipos 
de imaxes que podemos 
tomar da Terra sen 
axuda docente e 
descríbeas de forma 
correcta e co 
vocabulario adecuado.

 Sitúa e localiza puntos 
xeográficos mediante un 
SIX e traza distintos 
percorridos, planificando 
rutas, tempos e 
organizando as visitas.

Utiliza un SIX de 
forma imprecisa e 
cometendo erros ao 
intentar situar e 
localizar puntos 
xeográficos, trazar 
percorridos, planificar 
rutas e tempos e 
organizar visitas, 
incluso con axuda 
docente constante.

Sitúa e localiza con 
axuda puntual docente, 
puntos xeográficos 
mediante un SIX e, con
algúns erros e 
imprecisións, traza 
distintos percorridos, 
planifica rutas e tempos
e organiza visitas.

Sitúa e localiza sen 
axuda docente e con 
certa soltura, puntos 
xeográficos mediante 
un SIX e, con algún 
erro, traza distintos 
percorridos, planifica 
rutas e tempos e 
organiza visitas.

Sitúa e localiza sen 
axuda docente e con 
moita soltura, puntos 
xeográficos mediante un
SIX e, sen ningún erro, 
traza distintos 
percorridos, planifica 
rutas e tempos e 
organiza visitas.

 Explica que tipo de 
imaxes podemos tomar da
Terra.

Amosa dificultades 
para expresarse e 
comunicar con 
claridade que tipo de 
imaxes se poden tomar
da Terra.

Identifica algún tipo de
imaxe que podemos 
tomar da Terra sen 
axuda docente e sen 
chegar a describila 
minimamente.

Identifica algunhas 
imaxes que podemos 
tomar da Terra sen 
axuda docente e 
descríbeas de forma 
simple.

Identifica todos os tipos 
de imaxes que podemos 
tomar da Terra sen 
axuda docente e 
descríbeas de forma 
correcta e co 
vocabulario adecuado.
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Estándares
Indicador de Logro

1
Mal

Indicador de Logro
2

Regular

Indicador de Logro
3

Ben

Indicador de Logro
 4

Moi Ben
Sitúa e localiza puntos 
xeográficos mediante un 
SIX e traza distintos 
percorridos, planificando 
rutas, tempos e 
organizando as visitas.

Utiliza un SIX de 
forma imprecisa e 
cometendo erros ao 
intentar situar e 
localizar puntos 
xeográficos, trazar 
percorridos, planificar 
rutas e tempos e 
organizar visitas, 
incluso con axuda 
docente constante.

Sitúa e localiza con 
axuda puntual docente, 
puntos xeográficos 
mediante un SIX e, con
algúns erros e 
imprecisións, traza 
distintos percorridos, 
planifica rutas e tempos
e organiza visitas.

Sitúa e localiza sen 
axuda docente e con 
certa soltura, puntos 
xeográficos mediante 
un SIX e, con algún 
erro, traza distintos 
percorridos, planifica 
rutas e tempos e 
organiza visitas.

Sitúa e localiza sen 
axuda docente e con 
moita soltura, puntos 
xeográficos mediante un
SIX e, sen ningún erro, 
traza distintos 
percorridos, planifica 
rutas e tempos e 
organiza visitas.

 Identifica e localiza as 
principais cordilleiras e 
ríos do continente 
americano a partir da 
observación dun 
planisferio.

Interpreta mapas 
físicos de forma moi 
imprecisa e comete 
erros ao intentar situar
e recoñecer, usando o 
planisferio, incluso 
con axuda docente, as 
principais cordilleiras 
e ríos do continente 
americano.

Sitúa e recoñece, con 
axuda docente ou 
doutros compañeiros, 
mediante o uso pautado
dun planisferio as 
principais cordilleiras e
ríos do continente 
americano.

Sitúa e recoñece, con 
certa soltura, mediante 
o uso autónomo dun 
planisferio as principais
cordilleiras e ríos do 
continente americano.

Sitúa e recoñece, con 
moita soltura e 
precisión, mediante o 
uso autónomo dun 
planisferio as principais 
cordilleiras e ríos do 
continente americano

Identifica e localiza as 
principais cordilleiras e 
ríos do continente 
africano a partir da 
observación dun 
planisferio.

Interpreta mapas 
físicos de forma moi 
imprecisa e comete 
erros ao intentar situar
e recoñecer, usando o 
planisferio, incluso 
con axuda docente, as 
principais cordilleiras 
e ríos do continente 
africano.

Sitúa e recoñece, con 
axuda docente ou 
doutros compañeiros, 
mediante o uso pautado
dun planisferio as 
principais cordilleiras e
ríos do continente 
africano.

Sitúa e recoñece, con 
certa soltura, mediante 
o uso autónomo dun 
planisferio as principais
cordilleiras e ríos do 
continente africano.

Sitúa e recoñece, con 
moita soltura e 
precisión, mediante o 
uso autónomo dun 
planisferio as principais 
cordilleiras e ríos do 
continente africano.

 Observa un mapa 
proposto e localiza as 
principais unidades do 
relevo de Europa.

Segue instrucións de 
forma mecánica 
durante a observación 
dun mapa físico de 
Europa sen chegar a 
identificar con 
claridade as principais 
unidades do relevo.

Interpreta o mapa 
proposto e localiza 
algunhas das unidades 
do relevo de Europa de 
forma imprecisa e 
cometendo erros 
ocasionais.

Interpreta o mapa 
proposto e localiza as 
unidades máis 
importantes do relevo 
de Europa de forma 
adecuada.

Interpreta o mapa 
proposto e localiza as 
unidades relevantes do 
relevo de Europa con 
rapidez e precisión.

 Identifica os ríos 
europeos máis destacados 
relacionándoos co relevo 
do territorio polo que 
discorren.

Indica o nome dalgúns
ríos europeos de forma
aleatoria sen 
relacionalos co relevo 
do territorio polo que 
discorren.

Indica o nome de ríos 
destacados de Europa 
sinalando o territorio 
polo que discorren e o 
seu relevo.

Indica o nome de ríos 
destacados de Europa 
explicando brevemente 
cal é o territorio polo 
que discorren e como é 
o relevo deste territorio.

Indica o nome de ríos 
destacados de Europa 
explicando con detalle 
cal é o territorio polo 
que discorren, como é o 
relevo deste territorio e 
como inflúe nas 
características do río.

 Recoñece e sitúa nun 
mapa físico as 
Cordilleiras Béticas e as 
dúas aliñacións 
montañosas que as 
conforman.

Sitúa as Cordilleiras 
Béticas nun mapa sen 
chegar a identificar as 
dúas aliñacións 
montañosas que as 
conforman.

Localiza as 
Cordilleiras Béticas 
nun mapa e sitúa 
adecuadamente as dúas
aliñacións montañosas 
que constitúen as 
Cordilleiras Béticas.

Localiza as Cordilleiras
Béticas nun mapa e 
sitúa adecuadamente as
dúas aliñacións 
montañosas que 
constitúen as 
Cordilleiras Béticas 
sinalando a existencia 
da Depresión 

Localiza as Cordilleiras 
Béticas nun mapa, sitúa 
adecuadamente as dúas 
aliñacións montañosas 
que a constitúen, 
sinalando a existencia 
da Depresión Intrabética
e establece en cal das 
aliñacións se encontran 
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Intrabética. os picos máis elevados e

distíngueos.
Recoñece as principais 
unidades do relevo 
español identificando a 
súa disposición a partir da
observación do Sistema 
Ibérico e a Meseta.

Observa o mapa físico
de España e localiza o
Sistema Ibérico sen 
chegar a comprender 
nin a describir con 
claridade a 
disposición da 
unidades do relevo de 
España.

Localiza o Sistema 
Ibérico e a Meseta nun 
mapa e esboza unha 
descrición incompleta 
ou con incorreccións 
sobre a disposición das
unidades do relevo 
español establecendo a 
súa disposición en 
relación ao Sistema 
Ibérico ou á Meseta.

Localiza o Sistema 
Ibérico e a Meseta nun 
mapa e realiza 
adecuadamente unha 
breve descrición sobre 
a disposición das 
unidades do relevo 
español establecendo a 
súa disposición en 
relación ao Sistema 
Ibérico ou á Meseta.

Localiza o Sistema 
Ibérico e a Meseta nun 
mapa e realiza 
correctamente unha 
descrición precisa e moi
detallada sobre a 
disposición das 
unidades do relevo 
español establecendo a 
súa disposición en 
relación ao Sistema 
Ibérico ou á Meseta.

Elabora un texto 
explicativo detallado 
describindo as principais 
características do litoral 
español, as súas costas e 
os seus accidentes 
xeográficos.

Esboza unha 
explicación 
incompleta e pouco 
detallada sobre as 
principais 
características do 
litoral español.

Describe brevemente e 
con corrección as 
principais 
características do 
litoral español e cita os
tipos de costa que 
predominan en España.

Describe 
adecuadamente as 
principais 
características do 
litoral español, explica 
de forma concisa os 
tipos de costa 
predominantes en 
España e sinala o nome
dalgún accidente 
xeográfico costeiro 
relevante.

Describe con certo grao 
de detalle as principais 
características do litoral 
español, explica os tipos
de costa que 
predominan en España e
localiza os principais 
accidentes xeográficos 
costeiros relevantes.

Analiza un mapa físico e 
localiza os principais ríos 
de España e as súas 
vertentes fluviais.

Segue instrucións de 
forma mecánica 
durante a observación 
dun mapa físico de 
España e localiza 
unicamente algúns 
ríos de España.

Interpreta o mapa 
proposto e localiza 
todos os ríos 
importantes de España 
e a vertente na que 
desembocan.

Interpreta o mapa 
proposto e localiza 
todos os ríos 
importantes de España 
sinalando a vertente na 
que desembocan e os 
seus afluentes máis 
destacados.

Interpreta o mapa 
proposto e localiza 
todos os ríos 
importantes de España, 
sinala a vertente na que 
desembocan e os seus 
afluentes máis 
destacados e localiza os 
cursos de auga dos 
arquipélagos.

 Identifica os tipos de 
paisaxes de España a 
partir da observación dun 
mapa.

Enumera algúns dos 
distintos tipos de 
paisaxes de España.

Enumera os distintos 
tipos de paisaxes que 
se dan en España, 
sitúaos 
xeograficamente de 
forma aproximada e 
sinala algunha das súas
características.

Enumera os distintos 
tipos de paisaxes que 
se dan en España, 
sinala algunha das súas
características e sitúaos
xeograficamente de 
forma bastante precisa 
sinalando a relación 
existente entre paisaxe 
e latitude e 
proximidade ao mar.

Enumera os distintos 
tipos de paisaxes que se 
dan en España, detalla 
con precisión as súas 
características e sitúaos 
xeograficamente de 
forma exacta explicando
a relación existente 
entre paisaxe e latitude 
e proximidade ao mar.

 Sitúa xeograficamente as
illas Canarias e relaciona 
a súa localización coas 
precipitacións do 
arquipélago

Sitúa xeograficamente
as illas Canarias de 
forma aproximada e 
comprende 
unicamente de forma 
vaga ou intuitiva que 
a localización do 
arquipélago está 
relacionada co seu 

Sitúa xeograficamente 
as illas Canarias de 
forma adecuada e 
explica de forma breve 
como a súa 
localización incide nas 
precipitacións do 
arquipélago.

Sitúa xeograficamente 
as illas Canarias de 
forma precisa, explica 
con certo grao de 
precisión como a 
situación de Canarias 
determina un clima 
subtropical árido con 
baixas precipitacións e 

Sitúa xeograficamente 
as illas Canarias de 
forma precisa, explica 
con precisión como a 
situación de Canarias 
determina un clima 
subtropical árido con 
baixas precipitacións e 
explica brevemente por 
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índice de 
precipitacións.

sinala de forma 
imprecisa a existencia 
de illas con maiores 
precipitacións ca outras
dentro do arquipélago 
canario.

que as illas occidentais 
teñen un índice de 
precipitacións maior 
que o das illas orientais 
do arquipélago canario.

 Describe o clima dunha 
paisaxe oceánica propia 
da zona norte de España a
partir da análise dun 
climograma.

Observa un 
climograma de forma 
imprecisa e limítase a 
seguir pautas ou a 
responder preguntas 
do docente de forma 
mecánica amosando 
unha baixa 
comprensión do 
climograma e dos seus
datos sobre o clima 
oceánico.

Interpreta un 
climograma con axuda 
docente ocasional, 
comprende de forma 
aproximada a 
información do 
climograma e sinala os 
principais trazos do 
clima das paisaxes 
oceánicas.

Interpreta un 
climograma de forma 
autónoma 
comprendendo e 
describindo de forma 
adecuada a 
información que 
transmite o climograma
en relación ás 
temperaturas dunha 
paisaxe oceánica.

Interpreta un 
climograma de forma 
autónoma, describe de 
forma detallada a 
información que 
transmite o climograma 
en relación ás 
temperaturas dunha 
paisaxe oceánica e 
explica por que na 
paisaxe oceánica as 
temperaturas están 
pouco contrastadas.

 Redacta un texto 
describindo como incide a
latitude na configuración 
das distintas zonas 
climáticas e as diferentes 
paisaxes do Sur e do 
Norte de España.

Identifica que no Sur 
de España o clima 
adoita ser máis cálido 
que no Norte sen 
desenvolver ningunha 
explicación ao 
respecto.

Establece unha 
relación clara entre o 
clima e a latitude 
esbozando unha 
explicación breve 
sobre por que no Sur 
de España o clima é 
máis cálido que no N.

Explica de forma 
adecuada que é a 
latitude e por que o 
clima é máis cálido no 
Sur de España que no 
Norte.

Explica de forma 
detallada e precisa que é
a latitude e por que o 
clima é máis cálido no 
Sur de España que no 
Norte.

Elabora unha explicación 
precisa e detallada sobre a
influencia que exerce na 
zona norte de España o 
Océano Atlántico sobre as
temperaturas e as 
precipitacións.

Redacta unha 
explicación 
incompleta e pouco 
detallada sobre a 
influencia que exerce 
na zona norte de 
España o Océano 
Atlántico sobre as 
temperaturas e as 
precipitacións.

Explica brevemente e 
con corrección a 
influencia que exerce 
na zona norte de 
España o Océano 
Atlántico sobre as 
temperaturas e as 
precipitacións.

Explica adecuadamente
a influencia que exerce 
na zona norte de 
España o Océano 
Atlántico sobre as 
temperaturas e as 
precipitacións.

Explica con certo grao 
de detalle a influencia 
que exerce na zona 
norte de España o 
Océano Atlántico sobre 
as temperaturas e as 
precipitacións.

 Describe o clima dunha 
paisaxe de interior da 
Península a partir da 
análise dun climograma.

Observa un 
climograma de forma 
imprecisa e limítase a 
seguir pautas ou a 
responder preguntas 
do docente de forma 
mecánica amosando 
unha baixa 
comprensión do 
climograma e dos seus
datos sobre o clima 
dunha paisaxe de 
interior da Península.

Interpreta un 
climograma con axuda 
docente ocasional, 
comprende de forma 
aproximada a 
información do 
climograma e sinala os 
principais trazos do 
clima dunha paisaxe de
interior da Península.

Interpreta un 
climograma de forma 
autónoma 
comprendendo e 
describindo de forma 
adecuada a 
información que 
transmite o climograma
en relación ás 
temperaturas e as 
precipitacións dunha 
paisaxe de interior da 
Península.

Interpreta un 
climograma de forma 
autónoma, describe de 
forma detallada a 
información que 
transmite o climograma 
en relación ás 
temperaturas e as 
precipitacións dunha 
paisaxe dunha paisaxe 
de interior da Península.

 Caracteriza o clima 
dunha paisaxe de 
montaña da Península a 

Interpreta un 
climograma de forma 
imprecisa e limítase a 

Analiza un climograma
con axuda docente 
ocasional, comprende 

Analiza un climograma
de forma autónoma 
comprendendo e 

Analiza un climograma 
de forma autónoma, 
describe de forma 
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partir da análise dun 
climograma.

seguir pautas ou a 
responder preguntas 
do docente de forma 
mecánica amosando 
unha baixa 
comprensión do 
climograma e dos seus
datos sobre o clima 
dunha paisaxe 
peninsular de 
montaña.

de forma aproximada a
información do 
climograma e sinala os 
principais trazos do 
clima dunha paisaxe 
peninsular de montaña.

describindo de forma 
adecuada a 
información que 
transmite o climograma
en relación ás 
temperaturas e ás 
precipitacións dunha 
paisaxe peninsular de 
montaña.

detallada a información 
que transmite o 
climograma en relación 
ás temperaturas e ás 
precipitacións dunha 
paisaxe peninsular de 
montaña.

 Caracteriza o hábitat da 
España interior 
prestándolles atención 
tanto aos seus elementos 
naturais como aos 
humanos.

Recoñece vagamente 
cal é o hábitat da 
España interior e 
sinala de forma 
inconexa ou imprecisa
algunha característica 
deste hábitat.

Identifica e describe 
brevemente as 
principais 
características do 
hábitat da España 
interior comentando 
como é a súa 
vexetación e como se 
distribúe no territorio a
poboación.

Identifica e describe 
adecuadamente as 
características do 
hábitat da España 
interior explicando 
como é a súa 
vexetación, como se 
distribúe no territorio a 
poboación e sinalando 
que o turismo 
beneficiou o 
desenvolvemento das 
zonas rurais.

Identifica e caracteriza 
con detalle as 
características do 
hábitat da España 
interior explicando 
como é a súa 
vexetación, como se 
distribúe no territorio a 
poboación e analizando 
o impacto da actividade 
turística sobre o 
desenvolvemento das 
zonas rurais da España 
interior.

Describe o clima dunha 
paisaxe de Canarias a 
partir da análise dun 
climograma.

Interpreta un 
climograma de forma 
imprecisa e limítase a 
seguir pautas ou a 
responder preguntas 
do docente de forma 
mecánica amosando 
unha baixa 
comprensión do 
climograma e dos seus
datos sobre o clima 
dunha paisaxe de 
Canarias.

Analiza un climograma
con axuda docente 
ocasional, comprende 
de forma aproximada a
información do 
climograma e sinala os 
principais trazos do 
clima dunha paisaxe de
Canarias.

Analiza un climograma
de forma autónoma 
comprendendo e 
describindo de forma 
adecuada a 
información que 
transmite o climograma
en relación ás 
temperaturas e ás 
precipitacións dunha 
paisaxe de Canarias.

Analiza un climograma 
de forma autónoma, 
describe de forma 
detallada a información 
que transmite o 
climograma en relación 
ás temperaturas e ás 
precipitacións dunha 
paisaxe de Canarias.

 
Identifica e localiza as 
principais penínsulas, 
arquipélagos e illas do 
continente europeo a 
partir da observación dun 
planisferio.

Interpreta mapas 
físicos de forma moi 
imprecisa e comete 
erros ao intentar situar
e recoñecer, usando o 
planisferio, incluso 
con axuda docente, as 
principais penínsulas, 
arquipélagos e illas do
continente europeo.

Sitúa e recoñece, con 
axuda docente ou 
doutros compañeiros, 
mediante o uso 
pautado dun planisferio
as principais 
penínsulas, 
arquipélagos e illas do 
continente europeo.

Sitúa e recoñece, con 
certa soltura, mediante 
o uso autónomo dun 
planisferio as 
principais penínsulas, 
arquipélagos e illas do 
continente europeo.

Sitúa e recoñece, con 
moita soltura e 
precisión, mediante o 
uso autónomo dun 
planisferio as principais 
penínsulas, arquipélagos
e illas do continente 
europeo.
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Recoñece a paisaxe 
oceánica como unha zona
de paisaxe temperada en 
Europa e explica como 
inflúe a proximidade do 
Atlántico nas súas 
temperaturas e 
precipitacións a partir da 
observación dun mapa 
temático.

Localiza as zonas de 
Europa nas que 
predomina a paisaxe 
oceánica e sinala que 
é unha zoma de clima 
suave e húmido sen 
chegar a establecer 
conexións entre estas 
características 
climáticas e a 
proximidade do 
Océano Atlántico.

Localiza as zonas de 
Europa nas que 
predomina a paisaxe 
oceánica e explica de 
forma imprecisa ou 
incompleta as 
conexións existentes 
entre estas 
características 
climáticas e a 
proximidade do 
Océano Atlántico a 
partir da análise dun 
mapa temático.

Localiza as zonas de 
Europa nas que 
predomina a paisaxe 
oceánica e explica as 
conexións existentes 
entre estas 
características 
climáticas e a 
proximidade do 
Océano Atlántico a 
partir da análise dun 
mapa temático.

Localiza as zonas de 
Europa nas que 
predomina a paisaxe 
oceánica e explica as 
conexións existentes 
entre estas 
características 
climáticas e a 
proximidade do Océano 
Atlántico identificando 
nun mapa os ventos do 
Atlántico e 
comprendendo a súa 
influencia sobre o clima
e as precipitacións.

 
Describe as 
características climáticas 
dos veráns e os invernos 
na paisaxe mediterránea 
axudándose para isto da 
análise dun mapa.

Sinala que a paisaxe 
mediterránea 
corresponde a unha 
paisaxe de clima 
temperado sen 
establecer as causas 
disto nin describir con
precisión os trazos do 
clima no verán e o 
inverno 
mediterráneos.

Explica de forma 
imprecisa ou 
incompleta como o 
Mar Mediterráneo 
favorece a existencia 
de veráns calorosos e 
invernos suaves a 
partir da análise dun 
mapa temático.

Explica con certo grao 
de detalle como o Mar 
Mediterráneo favorece 
a existencia de veráns 
calorosos e invernos 
suaves a partir da 
análise dun mapa 
temático.

Explica con detalle 
como o Mar 
Mediterráneo favorece a
existencia de veráns 
calorosos e invernos 
suaves caracterizando a 
importancia dos ventos 
subtropicales a partir da 
análise dun mapa 
temático.

Analiza de forma 
combinada fotografías e 
climogramas para 
describir a partir da súa 
análise as características 
climáticas e paisaxísticas 
da sabana e da selva.

Observa climogramas 
e fotografías de forma
mecánica e pouco 
comprensiva, incluso 
con axuda docente, e 
cústalle formular 
criterios oportunos 
para identificar a selva
e a sabana.

Interpreta climogramas
e fotografías con axuda
docente ocasional e 
distingue a selva e a 
sabana a partir da 
análise combinada de 
fotos e climogramas.

Interpreta climogramas
e fotografías de forma 
autónoma e distingue a 
selva e a sabana a partir
da análise combinada 
de fotos e climogramas
explicando moi 
brevemente algunhas 
das súas características 
xeográficas e 
paisaxísticas.

Interpreta climogramas 
e fotografías de forma 
autónoma e distingue a 
selva e a sabana a partir 
da análise combinada de
fotos e climogramas 
explicando de forma 
detallada as súas 
principais características
xeográficas e 
paisaxísticas.

Observa unha imaxe e un 
climograma dunha 
paisaxe da zona ártica e 
explica as características 
fundamentais do clima e a
vexetación dos territorios 
desta zona climática.

Sinala que unha imaxe
corresponde a unha 
paisaxe de clima frío e
ten dificultades para 
relacionar a paisaxe e 
a vexetación que 
corresponden a unha 
foto dunha paisaxe 
ártica coas 
características propias
da zona climática que 

Establece que unha 
imaxe corresponde a 
unha paisaxe de clima 
frío e describe 
brevemente como o 
clima inflúe na 
vexetación de rexións 
como a representada na
foto a partir da 
observación dun 
climograma.

Establece con claridade
que unha imaxe 
corresponde a unha 
paisaxe de clima frío e 
describe como o clima 
inflúe na vexetación de
rexións como a 
representada na foto a 
partir da observación 
dun climograma 
sinalando os principais 

Establece con claridade 
que unha imaxe 
corresponde a unha 
paisaxe de clima frío e 
describe como o clima 
inflúe na vexetación e o 
poboamento de rexións 
como a representada na 
foto a partir da 
observación dun 
climograma describindo
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lle corresponde. trazos do clima polar. con certo grao de detalle

os principais trazos do 
clima polar.

 Interpreta de forma 
combinada fotografías e 
climogramas para 
describir a partir da súa 
análise as características 
climáticas e paisaxísticas 
dos tres grandes tipos de 
paisaxes temperadas que 
se dan en Europa.

Observa climogramas 
e fotografías de forma
mecánica e pouco 
comprensiva, incluso 
con axuda docente, e 
cústalle formular 
criterios oportunos 
para identificar os tres
grandes tipos de 
paisaxes temperadas 
que se dan en Europa.

Interpreta climogramas
e fotografías con axuda
docente ocasional e 
distingue os tres 
grandes tipos de 
paisaxes temperadas 
que se dan en Europa a
partir da análise 
combinada de fotos e 
climogramas.

Interpreta climogramas
e fotografías de forma 
autónoma e distingue 
os tres grandes tipos de
paisaxes temperadas 
que se dan en Europa a 
partir da análise 
combinada de fotos e 
climogramas 
explicando moi 
brevemente algunhas 
das súas características 
xeográficas e 
paisaxísticas.

Interpreta climogramas 
e fotografías de forma 
autónoma e distingue os
tres grandes tipos de 
paisaxes temperadas 
que se dan en Europa a 
partir da análise 
combinada de fotos e 
climogramas explicando
de forma detallada as 
súas principais 
características 
xeográficas e 
paisaxísticas.

 Explica de forma razoada
as características 
climáticas das selvas 
ecuatoriais e como o 
clima inflúe na 
frondosidade da súa 
vexetación.

Identifica a 
frondosidade da selva 
ecuatorial e sinala que
é unha zona con 
chuvias abundantes.

Explica brevemente 
algunhas das 
características do clima
das selvas ecuatoriais 
que favorecen a 
frondosidade destas 
rexións.

Explica correctamente 
a maioría do clima das 
selvas ecuatoriais que 
favorece a 
frondosidade destas 
rexións.

Explica correctamente 
todas as características 
do clima das selvas 
ecuatoriais que favorece
a frondosidade destas 
rexións.

 Sintetiza as 
características 
fundamentais das 
paisaxes polares e de alta 
montaña.

Amosa dificultades 
para sintetizar e 
resumir as 
características 
fundamentais das 
paisaxes polares e de 
alta montaña.

Sintetiza e resume 
algunha das 
características 
fundamentais das 
paisaxes polares e de 
alta montaña.

Sintetiza e resume as 
características 
fundamentais das 
paisaxes polares e de 
alta montaña.

Sintetiza, resume e 
explica razoadamente as
características 
fundamentais das 
paisaxes polares e de 
alta montaña.

 Caracteriza as 
actividades económicas 
da paisaxe oceánica ou 
atlántica en Europa 
relacionándoas coas 
características do seu 
clima e a súa paisaxe.

Identifica algunhas 
das actividades 
económicas propias 
da paisaxe oceánica 
sen explicar a súa 
relación co clima ou 
coa paisaxe.

Identifica as maioría 
das actividades 
económicas propias da 
paisaxe oceánica e 
sinala a súa relación co
clima húmido propio 
da paisaxe oceánica.

Identifica as 
actividades económicas
propias da paisaxe 
oceánica e explica 
brevemente a súa 
relación co clima 
húmido e suave propio 
da paisaxe oceánica.

Identifica as actividades
económicas propias da 
paisaxe oceánica e 
explica con certo grao 
de detalle a súa relación 
co clima húmido e 
suave propio da paisaxe 
oceánica.

 Explica as diferenzas 
entre o clima continental 
e o continental extremo 
sinalando a orixe destas 
diferenzas.

Diferenza o clima 
continental extremo 
do continental de 
forma imprecisa e sen 
chegar a detallar tales 
diferenzas nun texto 
explicativo.

Diferenza o clima 
continental extremo do
continental e cita 
algunha das principais 
diferenzas entre ambos
os dous tipos de clima.

Diferenza o clima 
continental extremo do 
continental e explica 
brevemente as 
principais diferenzas 
entre ambos os dous 
tipos de clima.

Diferenza o clima 
continental extremo do 
continental e explica 
con detalle as principais
diferenzas entre ambos 
os dous tipos de clima e 
a orixe de tales 
diferenzas.

BLOQUE: O ESPAZO HUMANO
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Define que é o Estado e 
explica que papel 
desempeñan as fronteiras 
nos Estados.

Amosa dificultades 
para comprender o 
concepto de Estado e 
definilo incluso coa 
axuda do docente.

Define de forma 
imprecisa que é o 
Estado e explica 
vagamente que papel 
desempeñan as 
fronteiras nos Estados.

Define de forma 
correcta pero simple 
que é o Estado e explica
con poucas palabras que
papel desempeñan as 
fronteiras nos Estados.

Define de forma precisa 
que é o Estado e explica 
cun vocabulario rico que
papel desempeñan as 
fronteiras nos Estados, 
axudándose de exemplos
que o ilustran.

 Razoa por que certos 
territorios dun Estado 
poden gozar de certa 
autonomía.

Presenta dificultades 
para ver que certos 
territorios dun Estado 
gozan de certa 
autonomía.

Explica de forma 
simple pero con erros 
por que certos 
territorios dun Estado 
poden gozar de certa 
autonomía.

Razoa de forma simple 
por que certos 
territorios dun Estado 
poden gozar de certa 
autonomía aínda que 
con criterios pouco 
argumentados.

Razoa de forma correcta 
por que certos territorios
dun Estado poden gozar 
de certa autonomía 
ofrecendo argumentos 
sólidos e exemplos que o
ilustran.

Busca información sobre 
cando se aprobaron cada 
un dos Estatutos das 
Comunidades Autónomas
de España.

Ten dificultades para 
bsucar información 
sobre cando se 
aprobou algún dos 
Estatutos das 
Comunidades 
Autónomas de España
incluso coa axuda 
docente.

Busca información 
imprecisa sobre cando
se aprobou algún dos 
Estatutos das 
Comunidades 
Autónomas de 
España.

Busca información 
sobre cando se 
aprobaron algúns dos 
Estatutos das 
Comunidades 
Autónomas de España 
aínda que con algunha 
incorrección.

Busca información 
precisa sobre cando se 
aprobaron cada un dos 
Estatutos das 
Comunidades 
Autónomas de España.

 Explica que son os 
municipios e detalla cales
son as competencias que 
ten o Concello.

Amosa dificultades 
para explicar con 
axuda docente que son
os municipios e 
indicar algunha das 
competencias do 
Concello.

Explica con 
imprecisións que son 
os municipios e indica
algunha das 
competencias que ten 
o Concello.

Explica con corrección 
que son os municipios e
indica algunhas das 
competencias que ten o 
Concello.

Explica con precisión 
que son os municipios e 
detalla cales son as 
competencias que ten o 
Concello.

 Describe cales son as 
funcións que teñen as 
provincias e as 
deputacións provinciais.

Presenta dificultades 
para describir algunha
das funcións que 
teñen as provincias e 
as deputacións 
provinciais con axuda 
docente pero 
amosando frecuentes 
confusións.

Describe de forma 
autónoma algunha das
funcións que teñen as 
provincias e as 
deputacións 
provinciais 
confundíndoas con 
frecuencia.

Describe de forma 
autónoma e correcta 
algunhas das funcións 
que teñen as provincias 
e as deputacións 
provinciais.

Describe de forma 
autónoma e correcta 
cales son as funcións 
que teñen as provincias e
as deputacións 
provinciais.

 Enumera e contabiliza 
cantas Comunidades 
Autónomas hai en España
e explica como están 
organizadas Ceuta
e Melilla.

Ten dificultades para 
enumerar e 
contabilizar cantas 
Comunidades 
Autónomas hai en 
España e explicar con 
imprecisións como 
están organizadas 
Ceuta e Melilla 
incluso coa axuda 
docente.

Enumera e contabiliza
algunhas 
Comunidades 
Autónomas que hai en
España con erros e 
explica de forma 
imprecisa como están 
organizadas Ceuta
e Melilla.

Enumera e contabiliza 
algunhas Comunidades 
Autónomas que hai en 
España con algún 
pequeno erro e explica 
de forma correcta pero 
simple como están 
organizadas Ceuta
e Melilla.

Enumera e contabiliza 
todas as Comunidades 
Autónomas que hai en 
España sen erros e 
explica de forma 
correcta e precisa como 
están organizadas Ceuta
e Melilla. Ademais é 
capaz de indicar todas as
capitais autonómicas.

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
96



Estándares
Indicador de Logro

1
Mal

Indicador de Logro
2

Regular

Indicador de Logro
3

Ben

Indicador de Logro
4

Moi Ben

Distingue cales son as 
institucións de 
autogoberno das 
Comunidades 
Autónomas.

Amosa dificultades 
para distinguir 
algunha das 
institucións de 
autogoberno das 
Comunidades 
Autónomas incluso 
coa axuda docente e 
frecuentemente 
comete confusións.

Distingue algunha das
institucións de 
autogoberno das 
Comunidades 
Autónomas sen axuda 
pero confúndeas con 
frecuencia.

Distingue algunhas das 
institucións de 
autogoberno das 
Comunidades 
Autónomas sen axuda 
pero comete algunha 
confusión ocasional.

Distingue cales son as 
institucións de 
autogoberno das 
Comunidades 
Autónomas sen axuda e 
sen cometer ningunha 
confusión.

 
Relaciona a 
descentralización do 
poder en España co 
achegamento das 
decisións políticas aos 
cidadáns.

Presenta dificultades 
para comprender a 
descentralización do 
poder en España e 
relacionalo co 
achegamento das 
decisións políticas aos
cidadáns.

Le a frase pero ten 
algunhas dificultades 
para comentala e 
relacionar a 
descentralización do 
poder en España co 
achegamento das 
decisións políticas aos
cidadáns.

Le a frase pero ten 
algunha dificultade para
comentala e relacionar a
descentralización do 
poder en España co 
achegamento das 
decisións políticas aos 
cidadáns utilizando un 
vocabulario adecuado.

Le a frase e amosa 
facilidade para 
comentala e relacionar a 
descentralización do 
poder en España co 
achegamento das 
decisións políticas aos 
cidadáns utilizando un 
vocabulario adecuado e 
rico.

 
Analiza un gráfico da 
poboación ocupada en 
España e interpreta os 
seus datos correctamente.

Observa un gráfico de 
poboación ocupada e 
sinala a variable que 
determina unha 
porcentaxe máis 
elevada sen interpretar
nin comprender con 
claridade a 
información que 
expón o gráfico.

Analiza un gráfico de 
poboación ocupada, e 
sinala a variable que 
determina unha 
porcentaxe máis 
elevada recoñecendo 
de forma aproximada 
o tema do gráfico e os 
sectores económicos 
que se describe nel.

Analiza un gráfico de 
poboación ocupada, e 
sinala a variable que 
determina unha 
porcentaxe máis elevada
explicando brevemente 
o tema do gráfico, os 
sectores económicos 
que se describe nel.

Analiza un gráfico de 
poboación ocupada, e 
sinala a variable que 
determina unha 
porcentaxe máis elevada
explicando brevemente o
tema do gráfico, os 
sectores económicos que
se describe nel e 
extraendo as súas 
propias conclusións 
sobre a distribución da 
poboación ocupada 
amosada no gráfico.

 
Realiza unha 
investigación sobre os 
países cunha maior 
proporción de 
traballadores no sector 
terciario interpretando os 
datos e extraendo 
conclusións propia da súa
análise.

Busca información 
con axuda de pautas e 
ten dificultades para 
interpretar a 
información que 
obtén.

Localiza a 
información de forma 
autónoma e sinala os 
países cunha maior 
proporción de 
traballadores no sector
terciario sen extraer 
conclusións sobre a 
información obtida.

Localiza a información 
de forma autónoma e 
sinala que existe unha 
relación entre o 
desenvolvemento 
económico e as 
porcentaxes elevadas de
poboación ocupada no 
sector terciario.

Localiza a información 
de forma autónoma e 
sinala que existe unha 
relación entre o 
desenvolvemento 
económico e as 
porcentaxes elevadas de 
poboación ocupada no 
sector terciario 
explicando por que os 
países máis desenvoltos 
teñen unha importante 

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
97



Estándares
Indicador de Logro

1
Mal

Indicador de Logro
2

Regular

Indicador de Logro
3

Ben

Indicador de Logro
4

Moi Ben
actividade económica do
sector terciario.

Realiza unha análise 
detallada e exhaustiva 
dunha noticia da sección 
económica dun periódico 
sobre a evolución do paro
en España a partir dunha 
serie de pautas.

Le unha noticia da 
sección económica 
dun periódico sobre a 
evolución do paro en 
España e identifica e 
sinala os datos que se 
expoñen no texto sen 
describilos nin 
interpretalos.

Le unha noticia da 
sección económica 
dun periódico sobre a 
evolución do paro en 
España e interprétaa 
de forma imprecisa ou
incompleta esbozando
unha explicación 
sobre a realidade que 
describen os datos 
expostos na noticia.

Analiza unha noticia da 
sección económica dun 
periódico sobre a 
evolución do paro en 
España e interprétaas 
adecuadamente 
explicando de forma 
breve e correcta a 
realidade que describen 
os datos expostos na 
noticia e extraendo 
algunha conclusión 
persoal sobre a análise 
da información.

Analiza unha noticia da 
sección económica dun 
periódico sobre a 
evolución do paro en 
España e interprétaa 
adecuadamente 
explicando de forma 
precisa e detallada a 
realidade que describen 
os datos expostos na 
noticia, comparando esta
noticia con outras 
similares e extraendo 
diversas conclusións 
persoais sobre a análise 
da información.

 Comenta e analiza un 
gráfico da poboación 
ocupada por sectores en 
España.

Amosa dificultades 
para interpretar un 
gráfico da poboación 
ocupada por sectores 
en España e emitir 
algunha análise 
incluso coa axuda do 
docente.

Comenta e analiza un 
gráfico da poboación 
ocupada por sectores 
en España sen axuda 
docente e cometendo 
algúns erros de 
interpretación.

Comenta e analiza un 
gráfico da poboación 
ocupada por sectores en
España sen axuda 
docente e relaciona a 
evolución da ocupación 
co proceso de 
terciarización actual.

Comenta e analiza un 
gráfico da poboación 
ocupada por sectores en 
España sen axuda 
docente, relaciona a 
evolución da ocupación 
co proceso de 
terciarización actual e é 
capaz de imaxinar como 
será a economía dos 
países dentro de 
cincuenta anos.

 Establece con claridade a
característica 
fundamental do sector 
primario e a do sector 
secundario.

Confunde ambos os 
dous sectores 
económicos e sinala 
de forma errónea 
trazos que non se 
corresponden co 
sector económico que 
describe.

Sinala algún trazo ou 
características do 
sector primario e do 
sector secundario sen 
chegar a detallar con 
claridade cal é a 
característica que 
define cada sector.

Sinala de forma concisa
que o sector primario se
define como aquel 
destinado á produción 
de alimentos e materias 
primas e que o sector 
secundario comprende o
conxunto de actividades
para transformar unha 
materia prima.

Explica con certo grao 
de detalle e achegando 
exemplos que o sector 
primario se define como 
aquel destinado á 
produción de alimentos 
e materias primas e que 
o sector secundario 
comprende o conxunto 
de actividades para 
transformar unha 
materia prima.

 Elabora un texto 
explicativo detallado 
describindo as principais 
características do sector 
cuaternario.

Esboza unha 
explicación 
incompleta e pouco 
detallada sobre as 
principais 
características do 
sector cuaternario.

Describe brevemente 
e con corrección as 
principais 
características do 
sector cuaternario e 
cita algún exemplo 
que ilustre ou 
clarifique a súa 
explicación.

Describe 
adecuadamente as 
principais 
características do sector 
cuaternario, explica de 
forma concisa as 
diferentes actividades 
do sector e cita diversos
exemplos que ilustren 
ou clarifiquen a súa 
explicación.

Caracteriza con certo 
grao de detalle as 
principais características
do sector cuaternario, 
explica de forma 
detallada as diferentes 
actividades do sector e 
comenta diversos 
exemplos que ilustren ou
clarifiquen a súa 
explicación.
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 Describe de forma breve 
e concisa en que consiste 
a agricultura.

Copia a definición de 
agricultura 
reproducida no libro 
de forma mecánica e 
sen comprender o seu 
significado.

Describe en que 
consiste a agricultura 
coas súas propias 
palabras de forma 
incompleta ou 
imprecisa.

Describe en que 
consiste a 
agriculturacon as súas 
propias palabras de 
forma adecuada e 
achegando algún 
exemplo á súa 
descrición.

Describe en que consiste
a agriculturacon as súas 
propias palabras de 
forma precisa e 
achegando varios 
exemplos á súa 
descrición.

Elabora un texto 
explicativo detallado 
describindo a situación da
agricultura na 
actualidade.

Esboza unha 
explicación moi 
incompleta e pouco 
detallada sobre a 
situación da 
agricultura na 
actualidade 
esquecendo citar 
aspectos ou trazos 
importantes.

Describe a situación 
da agricultura na 
actualidade e explica 
brevemente algunhas 
das súas 
características.

Describe 
adecuadamente a 
situación da agricultura 
na actualidade e 
ocasionalmente sinala 
exemplos que clarifican 
ou ilustran as súas 
explicacións.

Describe con certo grao 
de detalle a situación da 
agricultura na 
actualidade e adoita 
sinalar exemplos que 
clarifican ou ilustran as 
súas explicacións.

 Elabora un texto 
explicativo detallado 
describindo as principais 
semellanzas e diferenzas 
dos dous tipos de 
gandería que existen na 
actualidade.

Esboza unha 
explicación moi 
incompleta e pouco 
detallada sobre as 
principais semellanzas
e diferenzas dos dous 
tipos de gandería na 
actualidade incluso 
coa axuda docente.

Enumera as principais
semellanzas e 
diferenzas dos dous 
tipos de gandería na 
actualidade.

Describe 
adecuadamente as 
principais semellanzas e
diferenzas dos dous 
tipos de gandería na 
actualidade.

Describe con certo grao 
de detalle as principais 
semellanzas e diferenzas
dos dous tipos de 
gandería na actualidade 
con exemplos que 
clarifican ou ilustran as 
súas explicacións.

Elabora un texto 
explicativo detallado 
describindo as principais 
características da 
gandería tradicional.

Esboza unha 
explicación moi 
incompleta e pouco 
detallada sobre as 
principais 
características da 
gandería tradicional 
esquecendo citar 
aspectos ou trazos 
importantes.

Enumera as principais
características da 
gandería tradicional e 
explica brevemente 
algunhas destas 
características..

Describe 
adecuadamente as 
principais 
características da 
gandería tradicional e 
ocasionalmente sinala 
exemplos que clarifican 
ou ilustran as súas 
explicacións.

Describe con certo grao 
de detalle as principais 
características da 
gandería tradicional e 
adoita sinalar exemplos 
que clarifican ou ilustran
as súas explicacións.

 Establece relacións entre 
as zonas climáticas e a 
gandería que se practica.

Amosa dificultades 
para comprender a 
relación entre as zonas
climáticas e a 
actividade gandeira.

Comprende a relación 
que hai entre o clima e
a acción gandeira pero
cústalle elaborar un 
texto para plasmala.

Establece algunha 
relación entre as zonas 
climáticas e a gandería 
que se practica a través 
dun texto simple.

Establece relacións entre
as zonas climáticas e a 
gandería que se practica 
a través dun texto 
completo acompañado 
de exemplos 
clarificadores.

 Determina cales son os 
países que desembarcan 
máis capturas e onde 
pescan as súas frotas.

Presenta dificultades 
para determinar cales 
son os países que 
desembarcan máis 
capturas e onde 
pescan as súas frotas 
aínda coa axuda do 
docente.

Utiliza o mapa para 
determinar algún dos 
países que 
desembarcan máis 
capturas e onde 
pescan as súas frotas 
sen a axuda do 
docente.

Utiliza o mapa para 
determinar algúns dos 
países que desembarcan
máis capturas e onde 
pescan as súas frotas 
sen a axuda do docente.

Utiliza o mapa para 
determinar todos os 
países que desembarcan 
máis capturas e onde 
pescan as súas frotas sen
a axuda do docente.
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 Caracteriza a pesca 
costeira e a pesca de 
altura seguindo un 
esquema establecido 
previamente.

Elabora un texto de 
forma moi incompleta
sobre a pesca costeira 
e a pesca de altura sen
seguir as pautas 
establecidas no 
esquema.

Elabora un texto con 
algunhas das 
características da 
pesca costeira e da 
pesca de altura pero 
sen seguir o esquema 
establecido.

Elabora un texto con 
algunhas das 
características da pesca 
costeira e da pesca de 
altura seguindo o 
esquema establecido.

Elabora un texto con 
todas as características 
da pesca costeira e da 
pesca de altura seguindo 
o esquema establecido e 
ampliando a información
con textos do libro ou 
doutras fontes.

 Describe unha serie de 
paisaxes agrarias a partir 
da observación dunha 
serie de fotografías.

Enumera os distintos 
tipos de paisaxes 
agrarias e sinala 
algunha das súas 
características.

Describe de forma 
breve e adecuada as 
diferentes paisaxes 
agrarias a partir da 
observación dunha 
serie de fotografías.

Describe con certo grao 
de detalle e con 
corrección as diferentes 
paisaxes agrarias a 
partir da observación 
dunha serie de 
fotografías e 
complementa a súa 
descrición con algún 
dato ou coñecemento 
obtido no tema.

Describe con detalle e 
corrección as diferentes 
paisaxes agrarias a partir
da observación dunha 
serie de fotografías e 
complementa a súa 
descrición con diversos 
datos ou coñecementos 
obtidos no tema 
realizando achegas ou 
comentarios propios 
sobre a actividade 
proposta.

Sinala como podemos 
distinguir unha paisaxe de
agricultura intensiva 
doutra de agricultura 
extensiva.

Amosa dificultades 
para diferenciar unha 
paisaxe de agricultura 
intensiva doutra de 
agricultura extensiva 
aínda coa axuda do 
docente.

Diferenza unha 
paisaxe de agricultura 
intensiva doutra de 
agricultura extensiva 
sen axuda do docente 
pero cústalle sinalar 
como o fai.

Sinala como podemos 
distinguir unha paisaxe 
de agricultura intensiva 
doutra de agricultura 
extensiva.

Sinala como podemos 
distinguir unha paisaxe 
de agricultura intensiva 
doutra de agricultura 
extensiva achegando 
diversas ideas e achegas 
propias extraídas da 
información obtida no 
tema.

Confecciona un esquema 
que estrutura a 
información referente aos
cultivos que predominan 
en España.

Confecciona un 
esquema de forma 
moi imprecisa e con 
falta de información 
no que resume os 
cultivos que 
predominan en 
España.

Confecciona un 
esquema de forma 
pouco precisa no que 
resume os cultivos 
que predominan en 
España.

Confecciona un 
esquema de forma 
correcta pero simple no 
que resume os cultivos 
que predominan en 
España.

Confecciona un esquema
de forma correcta e 
completa no que resume 
os cultivos que 
predominan en España, 
achegando ampliacións 
de datos.

 Comenta a táboa que 
recolle as hectáreas 
dedicadas aos cultivos 
máis importantes.

Comenta con axuda 
docente a información
da táboa na que se 
recolle as hectáreas 
dedicadas aos cultivos
máis importantes.

Comenta a táboa que 
recolle as hectáreas 
dedicadas aos cultivos
máis importantes 
esquecendo de datos e
de establecer 
relacións.

Comenta a táboa que 
recolle as hectáreas 
dedicadas aos cultivos 
máis importantes de 
forma correcta pero 
simple.

Comenta a táboa que 
recolle as hectáreas 
dedicadas aos cultivos 
máis importantes de 
forma correcta e 
ampliando con detalles 
que non aparecen nela.

 Describe os efectivos 
gandeiros que hai en 
España que aparecen na 
táboa.

Describe con 
dificultade e 
imprecisións algún 
dos efectivos 
gandeiros que hai en 

Describe con algunha 
imprecisión algúns 
dos efectivos 
gandeiros que hai en 
España que aparecen 

Describe con corrección
os efectivos gandeiros 
que hai en España que 
aparecen na táboa.

Describe con corrección 
os efectivos gandeiros 
que hai en España que 
aparecen na táboa 
achegando outros datos 
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España que aparecen 
na táboa.

na táboa. e información obtida no 
tema ou noutras fontes.

 Indica cantos tipos de 
paisaxes agrarias se 
distinguen en España e en
que lugares se localizan.

Indica con dificultades
algún tipo de paisaxe 
agraria de España e en
que lugar se localiza 
con axuda do docente.

Indica con algunha 
dificultade algúns 
tipos de paisaxes 
agrarias que se 
distinguen en España 
e en que lugares se 
localizan cometendo 
algunha imprecisión.

Indica algúns tipos de 
paisaxes agrarias que se
distinguen en España e 
en que lugares se 
localizan cometendo 
algunha imprecisión e 
sen axuda do docente.

Indica cantos tipos de 
paisaxes agrarias se 
distinguen en España e 
en que lugares se 
localizan de forma 
autónoma e sen cometer 
ningún tipo de 
imprecisión.

 Elabora unha táboa onde 
se resumo as 
características principais 
das diferentes paisaxes 
agrarias de España.

Elabora con 
dificultades e coa 
axuda docente unha 
táboa onde resume 
algunha das 
características 
principais das 
diferentes paisaxes 
agrarias de España.

Elabora con algunha 
dificultade e sen a 
axuda docente unha 
táboa onde resume 
algunha das 
características 
principais das 
diferentes paisaxes 
agrarias de España.

Elabora sen dificultade 
e sen a axuda docente 
unha táboa onde resume
algunhas das 
características 
principais das diferentes
paisaxes agrarias de 
España.

Elabora con facilidade e 
sen a axuda docente 
unha táboa onde resume 
todas as características 
principais das diferentes 
paisaxes agrarias de 
España.

 Deseña unha 
presentación dixital onde 
exemplifica con imaxes e 
datos estatísticos cada 
unha das paisaxes 
agrarias.

Deseña con 
dificultades e coa 
axuda docente unha 
presentación dixital 
onde exemplifica con 
algunha imaxe e algún
dato estatístico 
algunha das paisaxes 
agrarias.

Deseña con algunha 
dificultade e sen a 
axuda docente unha 
presentación dixital 
onde exemplifica con 
algunhas imaxes e 
datos estatísticos 
algunhas das paisaxes 
agrarias.

Deseña sen dificultade e
sen a axuda docente 
unha presentación 
dixital onde exemplifica
con algunhas imaxes e 
datos estatísticos 
algunhas das paisaxes 
agrarias.

Deseña con facilidade 
unha presentación dixital
onde exemplifica con 
imaxes, datos 
estatísticos e 
informacións ampliadas 
cada unha das paisaxes 
agrarias.

 Describe unha paisaxe 
agraria a partir da 
observación dunha 
fotografía e seguindo un 
guión.

Localiza a paisaxe 
agraria con 
imprecisión, analiza 
algún elemento que 
aparece nela e elabora 
unhas conclusións moi
simples e imprecisas.

Localiza a paisaxe 
agraria con algún erro,
analiza algúns 
elementos que 
aparecen nela e 
elabora unhas 
conclusións simples e 
con erros.

Localiza a paisaxe 
agraria sen erros, 
analiza a maioría dos 
elementos que aparecen 
nela e elabora unhas 
conclusións simples e 
sen erros.

Localiza a paisaxe 
agraria sen erros, analiza
todos os elementos que 
aparecen nela e elabora 
unhas conclusións 
amplas, correctas e 
utilizando con acerto o 
vocabulario adecuado.

 Relaciona os tres 
gráficos referentes á 
construción e elabora 
unha síntese a modo de 
conclusión.

Relaciona con 
imprecisións e 
dificultades aínda coa 
axuda do docente os 
tres gráficos referentes
á construción.

Relaciona con algunha
imprecisión e sen a 
axuda do docente os 
tres gráficos referentes
á construción e 
elabora unha síntese 
simple a modo de 
conclusión pero 
esquecendo datos 
importantes.

Relaciona con bastante 
precisión e sen a axuda 
do docente os tres 
gráficos referentes á 
construción e elabora 
unha síntese correcta a 
modo de conclusión sen
esquecer ningún dato 
importante.

Relaciona con moita 
precisión e sen a axuda 
do docente os tres 
gráficos referentes á 
construción e elabora 
unha síntese amplía e 
correcta a modo de 
conclusión achegando o 
seu punto de vista e as 
súas opinións.

 Indica que tipo de 
relacións poden 
establecerse entre os 
gráficos da construción e 
o estalido da burbulla 

Indica con moitas 
imprecisións e coa 
axuda do docente 
algún tipo de relación 
que pode establecerse 

Indica con bastantes 
imprecisións e sen a 
axuda do docente 
algunhas relacións que
poden establecerse 

Indica con bastante 
precisión e sen a axuda 
do docente que tipos de 
relacións poden 
establecerse entre os 

Indica con moita 
precisión e sen a axuda 
do docente que tipos de 
relacións poden 
establecerse entre os 
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inmobiliaria. entre os gráficos da 

construción e o 
estalido da burbulla 
inmobiliaria pero sen 
chegar a ningunha 
conclusión.

entre os gráficos da 
construción e o 
estalido da burbulla 
inmobiliaria chegando
a algunha conclusión 
sen argumentar.

gráficos da construción 
e o estalido da burbulla 
inmobiliaria ofrecendo 
algunhas conclusións 
destacables e 
argumentadas.

gráficos da construción e
o estalido da burbulla 
inmobiliaria ofrecendo 
diversas conclusións 
argumentadas e un 
criterio propio nas súas 
opinións.

 Razoa que peso ten o 
sector da construción na 
economía dun país.

Razoa de forma 
imprecisa e incorrecta 
cal é o peso que ten o 
sector da construción 
na economía dun país.

Razoa con algunhas 
dificultades e 
imprecisións cal é o 
peso que ten o sector 
da construción na 
economía dun país.

Razoa con bastante 
precisión e corrección 
cal é o peso que ten o 
sector da construción na
economía dun país.

Razoa con precisión e 
corrección cal é o peso 
que ten o sector da 
construción na economía
dun país ofrecendo 
explicacións con 
criterior e ben 
argumentadas.

 Sinala que actividades 
xeran residuos nucleares.

Sinala con moita 
imprecisión, 
incorrección e coa 
axuda docente 
algunha actividade 
que xera residuos 
nucleares.

Sinala sen axuda 
docente pero con 
algunhas imprecisións
algunha actividade 
que xera residuos 
nucleares.

Sinala sen axuda 
docente pero con 
algunha imprecisión 
algunhas actividades 
que xeran residuos 
nucleares.

Sinala de forma 
autónoma e con 
precisión e corrección de
vocabulario todas as 
actividades que xeran 
residuos nucleares.

 Indica cales son os 
principais elementos do 
proceso industrial e 
defíneos.

Indica con moita 
imprecisión e a axuda 
docente algún 
elemento do proceso 
industrial.

Indica con algunha 
imprecisión e sen 
axuda docente algún 
elemento do proceso 
industrial e defíneo de
forma ambigua.

Indica con corrección e 
sen axuda docente 
algúns elementos do 
proceso industrial e os 
define de forma simple 
e correcta.

Indica con precisión e 
sen axuda docente cales 
son os principais 
elementos do proceso 
industrial e os define con
corrección e utilizando o
vocabulario adecuado.

 Define que é o concepto 
de capital.

Define de forma moi 
imprecisa, con axuda 
docente e con palabras
vulgares que é o 
concepto de capital.

Define de forma 
imprecisa, sen axuda 
docente e con palabras
vulgares que é o 
concepto de capital.

Define de forma 
precisa, sen axuda 
docente e co 
vocabulario adecuado 
que é o concepto de 
capital.

Define de forma moi 
precisa, sen axuda 
docente e co vocabulario
adecuado que é o 
concepto de capital, 
acompañando con 
exemplos clarificadores.

 Elabora un mapa 
conceptual das 
actividades industriais 
utilizando os conceptos 
propostos e engadindo os 
conectores necesarios.

Elabora un mapa 
conceptual de forma 
moi imprecisa e coa 
axuda do docente das 
actividades industriais
utilizando algúns 
conceptos do 
apartado.

Elabora un mapa 
conceptual de forma 
imprecisa e sen a 
axuda docente das 
actividades industriais
utilizando algúns dos 
conceptos propostos 
pero esquecendo os 
conectores.

Elabora un mapa 
conceptual de forma 
precisa e sen a axuda 
docente das actividades 
industriais utilizando a 
maioría dos conceptos 
propostos e engadindo 
algún conector 
necesario.

Elabora un mapa 
conceptual de forma moi
precisa e sen a axuda 
docente das actividades 
industriais utilizando 
todos os conceptos 
propostos e engadindo 
os conectores 
necesarios.

 Compara o traballo 
artesanal co traballo en 
cadea e elabora unha lista
coas vantaxes e os 
inconvenientes.

Amosa dificultades 
para establecer 
algunha comparación 
entre o traballo 
artesanal e o traballo 
en cadea.

Compara con erros o 
traballo artesanal co 
traballo en cadea e 
elabora unha lista con 
algunha vantaxe e/ou 
inconveniente.

Compara 
adecuadamente o 
traballo artesanal co 
traballo en cadea e 
elabora unha lista con 
algunhas vantaxe e 

Compara 
adecuadamente o 
traballo artesanal co 
traballo en cadea e 
elabora unha lista con 
todas as vantaxe e 
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inconvenientes. inconvenientes.

 Razoa por que se pode 
afirmar que o fordismo é 
a orixe da sociedade de 
consumo.

Ten dificultades para 
relacionar o fordismo 
coa sociedade de 
consumo incluso coa 
axuda do docente.

Relaciona con erros o 
fordismo coa 
sociedade de consumo
pero non razoa se 
representa a súa orixe.

Razoa con algún erro 
por que se pode afirmar 
que o fordismo é a orixe
da sociedade de 
consumo.

Razoa adecuadamente 
por que se pode afirmar 
que o fordismo é a orixe 
da sociedade de 
consumo.

 Identifica os principais 
problemas que afectan de 
forma negativa a 
competitividade da 
industria española.

Presenta dificultades 
para identificar algún 
problema que afecta 
de forma negativa a 
competitividade da 
industria española 
incluso con axuda do 
docente.

Identifica algún dos 
principais problemas 
que afectan de forma 
negativa a 
competitividade da 
industria española.

Identifica algúns dos 
principais problemas 
que afectan de forma 
negativa a 
competitividade da 
industria española.

Identifica os principais 
problemas que afectan 
de forma negativa a 
competitividade da 
industria española.

 Elabora un díptico onde 
presenta brevemente en 
que consisten as medidas 
que se queren implantar 
para reindustrializar 
España.

Amosa dificultades 
para elaborar un 
díptico onde presenta 
brevemente en que 
consisten as medidas 
que se queren 
implantar para 
reindustrializar 
España incluso coa 
axuda do docente.

Elabora con 
dificultade pero de 
forma autónoma un 
díptico onde presenta 
brevemente en que 
consiste algunha das 
medidas que se queren
implantar para 
reindustrializar 
España.

Elabora con corrección 
un díptico onde presenta
brevemente en que 
consisten algunhas das 
medidas que se queren 
implantar para 
reindustrializar España.

Elabora con corrección e
precisión un díptico 
onde presenta 
brevemente en que 
consisten as medidas 
que se queren implantar 
para reindustrializar 
España.

 Averigua na Internet 
cales son as 25 principais 
empresas dedicadas á 
biotecnoloxía que teñen 
unha sede en España e 
localízaas nun mapa.

Presenta dificultades 
para avergiuar na 
Internet algunha das 
25 principais 
empresas dedicadas á 
biotecnoloxía que 
teñen unha sede en 
España e localizala 
nun mapa incluso con 
axuda docente.

Averigua na Internet 
algunhas das 25 
principais empresas 
dedicadas á 
biotecnoloxía que 
teñen unha sede en 
España e localízaas 
con moita imprecisión
nun mapa.

Averigua na Internet 
algunhas das 25 
principais empresas 
dedicadas á 
biotecnoloxía que teñen 
unha sede en España e 
localízaas con algunha 
imprecisión nun mapa.

Averigua na Internet as 
25 principais empresas 
dedicadas á 
biotecnoloxía que teñen 
unha sede en España e 
localízaas con moita 
precisión nun mapa.

1 Elabora unha lista con 
todos os produtos que 
conteñen compoñentes 
electrónicos da súa 
redonda e xeolocalízaos 
nun mapa.

Ten dificultades para 
encontrar algún 
produto que conteña 
compoñentes 
electrónicos e 
xeolocalizalo nun 
mapa incluso con 
axuda docente.

Elabora unha lista con
algúns dos produtos 
que conteñen 
compoñentes 
electrónicos da súa 
redonda e 
xeolocalízaos con 
moita imprecisión nun
mapa.

Elabora unha lista con 
algúns dos produtos que
conteñen compoñentes 
electrónicos da súa 
redonda e xeolocalízaos
con algunha 
imprecisión nun mapa.

Elabora unha lista con 
todos os produtos que 
conteñen compoñentes 
electrónicos da súa 
redonda e xeolocalízaos 
con moita precisión nun 
mapa.

 Explica e diferenza que 
son os medios de 
transporte e as 
infraestruturas viarias.

Amosa dificultades 
para explicar coas 
súas palabras algún 
dos medios de 
transporte e algunha 
das infraestruturas 

Explica de forma 
autónoma pero con 
algunhas imprecisións
algún dos medios de 
transporte e algunha 
das infraestruturas 

Explica de forma 
autónoma pero con 
algún pequeno erro 
algúns dos medios de 
transporte e algunhas 
das infraestruturas 

Explica e diferenza de 
forma autónoma, con 
claridade e co 
vocabulario adecuado os
medios de transporte e 
as infraestruturas viarias.
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viarias incluso coa 
axuda docente.

viarias. viarias.

 Indica que vantaxes 
supón cada unha das 
infraestruturas para o 
transporte de 
mercadorías.

Presenta dificultades 
para identificar 
incluso coa axuda 
docente, algunha 
vantaxe que supón 
algunha das 
infraestruturas para o 
transporte de 
mercadorías.

Indica algunha das 
vantaxes que supón 
cada unha das 
infraestruturas para o 
transporte de 
mercadorías, sen 
axuda docente e cunha
expresión confusa e 
imprecisa.

Indica algunhas das 
vantaxes que supón 
cada unha das 
infraestruturas para o 
transporte de 
mercadorías, sen axuda 
docente e cunha 
expresión clara e 
precisa.

Indica todas as vantaxes 
que supón cada unha das
infraestruturas para o 
transporte de 
mercadorías, sen axuda 
docente e cunha 
expresión clara e 
precisa.

 Identifica e explica que 
inconveniente ten o 
transporte marítimo.

Ten dificultades para 
identificar que 
inconveniente ten o 
transporte marítimo 
incluso coa axuda do 
docente.

Identifica de forma 
autónoma que 
inconveniente ten o 
transporte marítimo.

Identifica de forma 
autónoma que 
inconveniente ten o 
transporte marítimo e o 
explica de forma 
superficial.

Identifica de forma 
autónoma que 
inconveniente ten o 
transporte marítimo e o 
explica de forma ampla 
e achegando exemplos 
que o ilustran.

 Enumera e explica as 
funcións do transporte.

Amosa dificultades 
para identificar 
algunha das funcións 
do transporte incluso 
coa axuda do docente.

Enumera algunhas 
funcións do transporte
de forma autónoma 
pero cometendo 
algúns erros e 
confusións.

Enumera algunhas 
funcións do transporte 
de forma autónoma e 
explícaas de forma 
incompleta.

Enumera todas as 
funcións do transporte 
de forma autónoma e 
explícaas de forma 
completa, correcta e cun 
vocabulario adecuado. 
Ademais é capaza de 
engadir algunhas máis.

 Explica que supón a 
intermodalidade para o 
transporte de 
mercadorías.

Presenta dificultades 
para comprender que 
é a intermodalidade 
incluso coa axuda do 
docente.

Comprende que é a 
intermodalidade pero 
comete imprecisións 
ao explicar que supón 
para o transporte de 
mercadorías.

Comprende e explica 
superficialmente que 
supón a 
intermodalidade para o 
transporte de 
mercadorías.

Comprende e explica 
con claridade e 
amplitude que supón a 
intermodalidade para o 
transporte de 
mercadorías, engadindo 
diversos exemplos.

 Realiza un comentario do
mapa dos transportes en 
España.

Ten dificultades para 
interpretar un mapa 
dos transportes en 
España.

Realiza un comentario
breve, impreciso e 
incompleto do mapa 
dos transportes en 
España.

Realiza un comentario 
completo e adecuado do
mapa dos transportes en
España.

Realiza un comentario 
completo, preciso, 
adecuado e con detalles 
do mapa dos transportes 
en España.

 Explica por que o 
turismo de cruceiros se 
está convertendo nun 
motor económico para 
España.

Amosa dificultades 
para comprender a 
importancia do 
turismo de cruceiros 
en España incluso con
axuda docente.

Explica de forma 
breve e imprecisa por 
que se está 
convertendo nun 
motor económico para
España.

Explica de forma breve 
pero correcta por que se
está convertendo nun 
motor económico para 
España.

Explica de forma 
completa, precisa e 
amplía por que se está 
convertendo nun motor 
económico para España.

 Elabora unha lista de 
postos de traballo directo 
e indirecto que crea o 
turismo.

Presenta dificultades 
para identificar algún 
posto de traballo 
directo ou indirecto 
que crea o turismo 
incluso coa axuda 
docente.

Elabora unha lista 
breve de postos de 
traballo directo e 
indirecto que crea o 
turismo sen axuda 
docente pero 
cometendo algún erro.

Elabora unha lista 
adecuada de postos de 
traballo directo e 
indirecto que crea o 
turismo sen axuda 
docente.

Elabora unha lista 
completa e extensa de 
postos de traballo 
directo e indirecto que 
crea o turismo sen axuda
docente.

 Elabora e comenta un 
mapa sobre as liñas de 

Ten dificultades para 
elaborar un mapa das 

Elabora un mapa 
sobre as liñas de Alta 

Elabora un mapa sobre 
as liñas de Alta 

Elabora un mapa sobre 
as liñas de Alta 
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Alta Velocidade 
Española.

liñas de Alta 
Velocidade Española 
incluso coa axuda do 
docente e 
posteriormente 
comentalo.

Velocidade Española 
con erros e 
imprecisións e 
coméntao moi 
brevemente e con 
incorreccións.

Velocidade Española 
con algún erro e 
imprecisión e coméntao 
de forma breve pero 
correctamente.

Velocidade Española con
precisión e pulcritude e 
coméntao de forma 
ampla e cun vocabulario 
adecuado.

 Indica os produtos do 
sector primario na UE, o 
seu peso e os retos 
actuais.

Amosa dificultades 
para indicar algún dos 
produtos do sector 
primario na UE 
incluso coa axuda do 
docente.

Indica algúns dos 
produtos do sector 
primario na UE sen 
axuda docente e con 
algunha dificultade 
determina o seu peso 
económico.

Indica os produtos do 
sector primario na UE 
sen axuda docente, 
determina brevemente o
seu peso económico e 
apunta algún dos retos 
actuais.

Indica os produtos do 
sector primario na UE 
sen axuda docente, 
determina amplamente o
seu peso económico e 
explica algúns dos retos 
actuais.

 Sinala os sectores 
destacados da industria 
pesada e da industria 
lixeira na UE, así como 
os produtos exportados e 
importados e explica a 
afectación da crise ao 
sector.

Presenta dificultades 
para sinalar algún 
sector destacado da 
industria pesada e da 
industria lixeira na UE
incluso con axuda 
docente.

Sinala algúns dos 
sectores destacados da
industria pesada e da 
industria lixeira na UE
e algún dos produtos 
exportados e 
importados.

Sinala os sectores 
destacados da industria 
pesada e da industria 
lixeira na UE, así como 
algúns dos produtos 
exportados e 
importados e explica 
brevemente como 
afectou a crise o sector 
secundario.

Sinala os sectores 
destacados da industria 
pesada e da industria 
lixeira na UE, así como 
os produtos exportados e
importados e explica 
amplamente como 
afectou a crise o sector 
secundario, utilizando 
un vocabulario adecuado
á temática.

 Analiza a evolución do 
VAB dos diferentes 
sectores económicos na 
UE e en España.

Ten dificultades para 
analizar e interpretar a
evolución do VAB dos
diferentes sectores 
económicos na UE e 
en España incluso coa 
axuda docente.

Interpreta a evolución 
do VAB dos diferentes
sectores económicos 
na UE e en España 
pero ten algunha 
dificultade para 
realizar unha análise 
máis profunda.

Interpreta a evolución 
do VAB dos diferentes 
sectores económicos na 
UE e en España e 
realiza unha análise 
máis profunda, 
empregando un 
vocabulario adecuado á 
temática.

Interpreta a evolución do
VAB dos diferentes 
sectores económicos na 
UE e en España, realiza 
unha análise máis 
profunda, empregando 
un vocabulario adecuado
á temática e extrae 
facilmente conclusións.

 Explica que é o sector 
terciario e as actividades 
que se inclúen nel.

Amosa dificultades 
para comprender que 
é o sector terciario 
incluso coa axuda do 
docente.

Comprende que é o 
sector terciario, o 
explica brevemente e 
indica algunha 
activida que se inclúe 
nel.

Comprende que é o 
sector terciario, o 
explica adecuadamente 
e indica algunhas 
actividades que se 
inclúen nel.

Comprende que é o 
sector terciario, o 
explica de forma ampla 
e con exemplos e indica 
as actividades que se 
inclúen nel.

 Indica a razón pola que 
as actividades do sector 
terciario aumentan.

Presenta dificultades 
para explicar o 
aumento das 
actividades do sector 
terciario incluso coa 
axuda do docente.

Explica con algunha 
dificultade e sen 
axuda docente o 
aumento das 
actividades do sector 
terciario sen 
relacionalo coa 
revolución do 
terciario.

Explica brevemente e 
sen axuda docente o 
aumento das actividades
do sector terciario 
establecendo algunha 
relación coa revolución 
do terciario.

Explica amplamente e 
sen axuda docente o 
aumento das actividades 
do sector terciario 
relacionándoo 
correctamente coa 
revolución do terciario.

 Indica os cambios sociais
recentes que fixeron 
aumentar o sector dos 
servizos.

Ten dificultades para 
indicar algún cambio 
social recente que fixo
aumentar o sector dos 
servizos incluso coa 
axuda do docente.

Indica con 
imprecisións sen 
axuda do docente 
algúns cambios 
sociais recentes que 
fixeron aumentar o 

Indica con algunha 
imprecisión e sen axuda
do docente algúns 
cambios sociais 
recentes que fixeron 
aumentar o sector dos 

Indica correctamente e 
sen axuda do docente 
todos os cambios sociais
recentes que fixeron 
aumentar o sector dos 
servizos.
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sector dos servizos. servizos.

 Sinala os trazos que 
caracterizan as 
actividades do sector 
terciario.

Amosa dificultades 
para sinalar algún 
trazo que caracteriza 
as actividades do 
sector terciario incluso
coa axuda do docente.

Sinala algún trazo que
caracteriza as 
actividades do sector 
terciario sen a axuda 
do docente.

Sinala algúns trazos que
caracterizan as 
actividades do sector 
terciario sen a axuda do 
docente.

Sinala todos os trazos 
que caracterizan as 
actividades do sector 
terciario sen a axuda do 
docente.

 Elabora un esquema para
a clasificación das 
actividades terciarias.

Presenta dificultades 
para elaborar un 
esquema para a 
clasificación das 
actividades terciarias 
incluso coa axuda 
docente.

Elabora de forma 
incompleta e con erros
un esquema para a 
clasificación das 
actividades terciarias 
sen a axuda docente.

Elabora de forma 
completa pero con 
algún erro un esquema 
para a clasificación das 
actividades terciarias 
sen a axuda docente.

Elabora de forma 
correcta, son erros e 
pulcra un esquema para 
a clasificación das 
actividades terciarias sen
a axuda docente.

Compara os servizos 
sanitarios nos países 
pobres e nos países ricos.

Ten dificultades para 
comparar os servizos 
sanitarios nos países 
pobres e nos países 
ricos incluso coa 
axuda docente.

Compara parcialmente
os servizos sanitarios 
nos países pobres e 
nos países ricos sen a 
axuda docente.

Compara correctamente 
os servizos sanitarios 
nos países pobres e nos 
países ricos sen a axuda 
docente.

Compara correctamente 
os servizos sanitarios 
nos países pobres e nos 
países ricos sen a axuda 
docente e razoa 
perfectamente porque 
enfermidades que non 
son mortais teñen graves
consecuencias nos países
pobres.

 Detecta cal é a finalidade
esencial dos parques 
tecnolóxicos.

Amosa dificultades 
para detectar e 
diferenciar cal é a 
finalidade esencial dos
parques tecnolóxicos 
incluso coa axuda do 
docente.

Detecta cal é a 
finalidade esencial dos
parques tecnolóxicos 
pero non a describe 
adecuadamente.

Detecta cal é a 
finalidade esencial dos 
parques tecnolóxicos e 
descríbea de forma 
breve pero correcta.

Detecta cal é a 
finalidade esencial dos 
parques tecnolóxicos e 
descríbea de forma 
ampla e propondo 
exemplos.

 Define que é un parque 
científico-tecnolóxico 
tecnópole.

Presenta dificultades 
para comprender que 
é un parque científico-
tecnolóxico tecnópole 
incluso coa axuda do 
docente.

Comprende que é un 
parque científico-
tecnolóxico tecnópole 
pero defíneo de forma 
incompleta e con 
erros.

Comprende que é un 
parque científico-
tecnolóxico tecnópole 
pero defíneo de forma 
breve e con algún erro.

Comprende que é un 
parque científico-
tecnolóxico tecnópole e 
defíneo de forma ampla 
e con algúns exemplos 
clarificadores.

 
Establece a relación entre 
o desenvolvemento da 
investigación e o 
crecemento económico.

Ten dificultades para 
entender a relación 
que existe entre o 
desenvolvemento da 
investigación e o 
crecemento 
económico incluso 
coa axuda do docente.

Establece algunha 
relación pobre e 
incorrecta entre o 
desenvolvemento da 
investigación e o 
crecemento 
económico.

Establece a relación 
existente entre o 
desenvolvemento da 
investigación e o 
crecemento económico 
e explícaa de forma 
breve.

Establece a relación 
existente entre o 
desenvolvemento da 
investigación e o 
crecemento económico e
explícaa de forma ampla
e co vocabulario 
adecuado.

 
Determina que 
implicacións ten para o 
futuro dun país o 
investimento en I+D.

Amosa dificultades 
para determinar 
algunha das 
implicacións que ten 

Determina algunha 
das implicacións que 
ten para o futuro dun 
país o investimento en

Determina algunhas das
implicacións que ten 
para o futuro dun país o 
investimento en I+D sen

Determina todas as 
implicacións que ten 
para o futuro dun país o 
investimento en I+D sen
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para o futuro dun país 
o investimento en I+D
incluso coa axuda do 
docente.

I+D sen a axuda do 
docente.

a axuda do docente. a axuda do docent e 
descríbeas amplamente 
con exemplos.

Deseña e elabora unha 
campaña publicitaria para
o centro escolar.

Presenta dificultades 
para deseñar e 
elaborar en grupo 
unha campaña 
publicitaria para o 
centro escolar incluso 
co apoio do docente.

Entende a relación 
entre publicidade e 
actividades 
económicas e deseña e
elabora unha campaña
publicitaria para o 
centro aínda que 
cunha actitude pasiva 
cos compañeiros.

Entende a relación entre
publicidade e 
actividades económicas 
e deseña e elabora unha 
campaña publicitaria 
para o centro amosando 
unha actitude activa cos 
compañeiros.

Entende a relación entre 
publicidade e 
actividades económicas 
e deseña e elabora unha 
campaña publicitaria 
para o centro amosando 
unha actitude activa, 
organizativa e 
mediadora cos 
compañeiros.

 
Busca información sobre 
o porto de Rotterdam e 
deseña unha presentación 
dixital onde recolle os 
datos máis relevantes.

Amosa dificultades 
para buscar algunha 
información destacada
do porto de Rotterdam
incluso coa axuda 
docente.

Busca información 
breve e imprecisa 
sobre o porto de 
Rotterdam e deseña 
unha presentación 
dixital onde recolle os 
datos máis relevantes 
de forma desordenada 
e sen coidar a 
pulcritude.

Busca información 
adecuada sobre o porto 
de Rotterdam e deseña 
unha presentación 
dixital onde recolle os 
datos máis relevantes de
forma ordenada e 
correcta.

Busca información 
precisa, amplía, con 
detalles e exemplos 
sobre o porto de 
Rotterdam e deseña 
unha presentación dixital
onde recolle os datos 
máis relevantes de forma
ordenada e pulcra.

 Propón medidas ou 
consellos para potenciar o
consumo responsable na 
nosa actual sociedade e 
estrutura económica a 
partir dos coñecementos 
adquiridos no tema sobre 
a economía, o consumo e 
as necesidades humanas.

Amosa escaso interese
en coñecer en que 
consiste o consumo 
responsable, polo que 
non é capaz de propor 
medidas efectivas para
promovelo sen a 
asistencia docente.

Entende a nivel xeral 
en que consiste o 
consumo responsable 
e propón de forma 
autónoma algunha 
medida ou consello 
para promovelo.

Comprende 
adecuadamente en que 
consiste o consumo 
responsable e propón de
forma autónoma 
algunhas medidas 
efectivas para 
promovelo apoiando os 
seus consellos en 
contidos ou exemplos 
que desenvolveu a partir
dos contidos do tema.

Comprende con 
precisión en que consiste
o consumo responsable e
propón de forma 
autónoma numerosas 
medidas efectivas para 
promovelo empregando 
para isto tanto os 
contidos do tema como 
as súas propias 
conclusións ou opinións 
que argumenta e explica 
de forma eficaz.

 Describe de forma breve 
e concisa en que consiste 
a actividade económica.

Copia a definición de 
actividade económica 
reproducida no libro 
de forma mecánica e 
sen comprender o seu 
significado.

Describe en que 
consiste a actividade 
económica coas súas 
propias palabras de 
forma incompleta ou 
imprecisa.

Describe en que 
consiste a actividade 
económica coas súas 
propias palabras de 
forma adecuada e 
achegando algún 
exemplo á súa 
descrición.

Describe en que consiste
a actividade económica 
coas súas propias 
palabras de forma 
precisa e achegando 
varios exemplos á súa 
descrición.

 Distingue as necesidades 
persoais das necesidades 
colectivas e explica as 
diferenzas existentes 
entre ambas as dúas.

Comprende de forma 
imprecisa ou 
inadecuada que son as
necesidades colectivas
e individuais e ten 
dificultades para 
diferencialas.

Recoñece de forma 
aproximada que son 
as necesidades 
colectivas e 
individuais e sinala 
algún exemplo de 
ambos os dous tipos 

Recoñece 
adecuadamente que son 
as necesidades 
colectivas e individuais,
sinala exemplos de 
ambos os dous tipos de 
necesidades e explica 

Recoñece con precisión 
que son as necesidades 
colectivas e individuais, 
sinala exemplos de 
ambos os dous tipos de 
necesidades e explica 
con certo grao de detalle
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de necesidades. brevemente as 

principais diferenzas 
entre ambos os dous 
tipos de necesidades.

as diferenzas entre 
ambos os dous tipos de 
necesidades.

 Recoñece e describe as 
fases polas que pasa un 
produto no seu proceso 
económico.

Cita unha ou varias 
das fases polas que 
pasa un produto no 
seu proceso 
económico sen 
explicar estas fases e 
amosando un baixo 
coñecemento do 
proceso económico 
dos produtos.

Enumera as fases 
polas que pasa un 
produto no seu 
proceso económico e 
sinala algún trazo de 
cada fase.

Describe con brevidade 
e corrección as fases 
polas que pasa un 
produto no seu proceso 
económico.

Describe con detalle e 
corrección as fases polas
que pasa un produto no 
seu proceso económico 
achegando exemplos que
ilustran as súas 
explicacións.

 Redacta unha 
explicación na que 
describe a relación que 
existe entre os recursos 
naturais e os bens de 
consumo.

Esboza unha 
explicación 
incompleta e pouco 
detallada sobre a 
relación que existe 
entre os recursos 
naturais e os bens de 
consumo.

Describe brevemente 
e con corrección a 
relación que existe 
entre os recursos 
naturais e os bens de 
consumo citando 
algún exemplo que 
apoie e clarifique a 
súa exposición.

Describe 
adecuadamente a 
relación que existe entre
os recursos naturais e os
bens de consumo 
citando diversos 
exemplos que apoien e 
clarifiquen a súa 
exposición.

Describe a relación que 
existe entre os recursos 
naturais e os bens de 
consumo e explica con 
detemento numerosos 
exemplos que apoien e 
clarifiquen a súa 
exposición.

Explica que son os 
axentes económicos e 
indica cales son os 
principais axentes dunha 
economía.

Ten dificultades para 
comprender o 
concepto de axente 
económico e para 
identificar os axentes 
dunha economía.

Esboza unha 
explicación 
incompleta ou 
imprecisa sobre o 
concepto de axente 
económico e sinala de 
forma illada algún 
exemplo de axente.

Explica de forma breve 
e adecuada o concepto 
de axente económico e 
sinala cales son os 
principais axentes 
dunha economía.

Explica con precisión e 
corrección o concepto de
axente económico e 
sinala cales son os 
principais axentes dunha
economía explicando cal
é o seu papel e a súa 
importancia económica.

 Describe o papel do 
factor traballo dentro dun 
sistema de produción.

Esboza unha 
explicación 
incompleta e pouco 
detallada sobre o 
papel do factor 
traballo dentro dun 
sistema de produción.

Describe brevemente 
e con corrección o 
papel do factor 
traballo dentro dun 
sistema de produción 
e cita algún exemplo 
que apoie e clarifique 
a súa exposición.

Describe 
adecuadamente o papel 
do factor traballo dentro
dun sistema de 
produción citando 
diversos exemplos que 
apoien e clarifiquen a 
súa exposición.

Describe o papel do 
factor traballo dentro 
dun sistema de 
produción e explica con 
detemento numerosos 
exemplos que apoien e 
clarifiquen a súa 
exposición.

Reflexiona e dialoga 
sobre a propia 
preparación para formar 
parte do actual sistema 
económico e social 
fundamentado no 
coñecemento e na 
capacidade de uso das 
novas tecnoloxías.

Amosa escaso interese
no tema de reflexión 
proposto e limítase a 
responder preguntas 
directas do docente de
forma mecánica e 
pouco elaborada.

Interésase no tema de 
reflexión proposto e 
ocasionalmente 
necesita pautas ou 
axuda docente para 
reflexionar e elaborar 
conclusións sobre a 
súa propia preparación
en relación á 
economía e á 
sociedade do 
coñecemento.

Interésase no tema de 
reflexión proposto e 
reflexiona de forma 
autónoma expondo de 
forma breve e algo 
imprecisa conclusións 
sobre a súa propia 
preparación en relación 
á economía e á 
sociedade do 
coñecemento.

Interésase no tema de 
reflexión proposto e 
reflexiona de forma 
autónoma expondo de 
forma detallada, 
reflexiva e argumentada 
as súas conclusións 
sobre a súa propia 
preparación en relación 
á economía e á 
sociedade do 
coñecemento.

Explica as características 
básicas e o 
funcionamento da 

Elabora unha 
explicación 
incompleta e pouco 

Describe brevemente 
e con corrección as 
características básicas 

Describe 
adecuadamente as 
características básicas e 

Describe con certo grao 
das características 
básicas e o 
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economía de mercado. detallada sobre as 

características básicas 
e o funcionamento da 
economía de mercado.

e o funcionamento da 
economía de mercado.

o funcionamento da 
economía de mercado e 
esboza a descrición 
dalgún exemplo no que 
se vexa con claridade o 
funcionamento da 
economía de mercado.

funcionamento da 
economía de mercado e 
explica con detemento 
algún exemplo no que se
vexa con claridade o 
funcionamento da 
economía de mercado.

 Establece con claridade a
característica 
fundamental que define a 
economía de subsistencia.

Sinala algún trazo ou 
características da 
economía de 
subsistencia sen 
chegar a detallar con 
claridade cal é a 
característica que 
define este sistema 
económico.

Sinala de forma 
concisa que a 
economía de 
subsistencia se define 
como aquela na que as
persoas producen elas 
mesmas todo aquilo 
que requiren para 
cubrir as súas 
necesidades básicas.

Sinala de forma concisa
que a economía de 
subsistencia se define 
como aquela na que as 
persoas producen elas 
mesmas todo aquilo que
requiren para cubrir as 
súas necesidades 
básicas e relaciona este 
sistema económico con 
sociedades de baixo 
nivel de 
desenvolvemento 
económico.

Explica con certo grao 
de detalle que a 
economía de 
subsistencia se define 
como aquela na que as 
persoas producen elas 
mesmas todo aquilo que 
requiren para cubrir as 
súas necesidades básicas
e explica por que este 
sistema económico se 
corresponde con 
sociedades de baixo 
nivel de 
desenvolvemento 
económico.

Describe as principais 
características da 
economía planificada e 
sinala o nome dalgún país
onde se manteña este tipo
de economía.

Describe 
incorrectamente ou 
confunde a economía 
planificada con outro 
sistema económico.

Elabora unha 
explicación 
incompleta e pouco 
detallada sobre as 
características básicas 
da economía 
planificada.

Describe brevemente e 
con corrección as 
características básicas e 
o funcionamento da 
economía planificada e 
sinala o nome de ao 
menos un país no que se
manteña este sistema 
económico.

Describe adecuadamente
as características básicas
e o funcionamento da 
economía planificada e 
sinala o nome de 
diversos países nos que 
se manteña este sistema 
económico.

 
Analiza o papel da 
publicidade como motor 
de consumo nunha 
economía de mercado e 
reflexiona sobre como a 
publicidade pode 
inducirnos a compras 
innecesarias.

Comprende de forma 
imprecisa a utilidad da
publicidade e amosa 
escaso interese en 
reflexionar sobre a 
influencia que exerce 
a publicidade sobre 
nosa conduta como 
compradores.

Identifica a 
publicidade como 
unha actividade da 
economía de mercado 
que incita ao consumo
e ocasionalmente 
reflexiona sobre a 
influencia que exerce 
a publicidade sobre 
nosa conduta como 
compradores.

Describe brevemente a 
publicidade como unha 
actividade da economía 
de mercado que incita 
ao consumo e reflexiona
sobre a influencia que 
exerce a publicidade 
sobre nosa conduta 
como compradores.

Describe con detalle a 
publicidade como unha 
actividade da economía 
de mercado que incita ao
consumo e amosa unha 
actitude crítica e 
reflexiva en relación á 
influencia que exerce a 
publicidade sobre nosa 
conduta como 
compradores.

Analiza e describe as 
causas que explican a 
existencia dunha crise 
económica nun sistema 
capitalista.

Recoñece a existencia 
de crise económicas 
sen chegar a 
comprender nin a 
esbozar ningunha 
explicación sobre as 
súas causas ou orixe.

Identifica e sinala de 
forma imprecisa 
algunha das causas 
das crise económicas 
nun sistema 
capitalista.

Comprende e describe 
brevemente as 
principais causas das 
crise económicas nun 
sistema capitalista.

Comprende e describe 
con certo grao de detalle
as principais causas e 
factores que interveñen 
na aparición de crise 
económicas nun sistema 
capitalista.

 
Establece con claridade Ten dificultades para Esfórzase na reflexión Esfórzase na reflexión Esfórzase na reflexión 
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como as crise económicas
forman parte da economía
de mercado describindo a 
súa estreita relación cos 
ciclos económicos.

reflexionar sobre o 
tema proposto e 
limítase a seguir 
indicacións do 
docente ou copiar as 
respostas doutros 
compañeiros de clase.

sobre o tema proposto 
e sinala de forma 
imprecisa que as 
crises económicas 
forman parte da 
economía de mercado 
sen detallar nin 
argumentar o porque 
desta afirmación.

sobre o tema proposto e 
explica brevemente que 
as crises económicas 
forman parte da 
economía de mercado 
relacionando esta 
afirmación coa 
existencia de ciclos 
económicos cuxo 
funcionamento describe
de forma somera.

sobre o tema proposto e 
explica adecuadamente 
que as crise económicas 
forman parte da 
economía de mercado 
relacionando esta 
afirmación coa 
existencia de ciclos 
económicos cuxo 
funcionamento describe 
de precisa e detallada.

 
Realiza unha 
investigación sobre a 
crise económica e elabora
un informe que responde 
unha serie de preguntas a 
partir da información 
obtida.

Busca información 
con axuda de pautas, 
ten dificultades para 
interpretar a 
información que obtén
e elabora un informe 
moi incompleto e con 
erros.

Localiza a 
información de forma 
autónoma e elabora un
informe incompleto 
que responde só 
algunha das cuestións 
propostas.

Localiza a información 
de forma autónoma e 
elabora un informe que 
responde cuestións 
propostas con 
explicacións breves e 
adecuadas.

Localiza a información 
de forma autónoma e 
elabora un informe que 
responde cuestións 
propostas con 
explicacións moi 
detalladas e precisas.

 
Busca información sobre 
as alternativas 
académicas posteriores á 
ESO reflexionando sobre 
a que máis lle convén en 
función das súas 
aptitudes, preferencias e 
do mercado laboral.

Busca información 
sobre as alternativas 
académicas 
posteriores á ESO sen 
chegar a extraer 
ningunha conclusión 
sobre as alternativas 
que máis poden 
interesarlle.

Busca información 
sobre as alternativas 
académicas 
posteriores á ESO e 
sinala algunha 
alternativa que poden 
interesarlle sen 
elaborar unha 
reflexión ou 
explicación sobre os 
motivos das súas 
eleccións.

Busca información 
sobre as alternativas 
académicas posteriores 
á ESO e analiza 
adecuadamente a 
información obtida para
alcanzar unha idea máis 
ou menos adecuada das 
alternativas que máis se 
axustan ás súas 
aptitudes, preferencias e
posibilidades dentro do 
mercado laboral.

Busca información de 
forma exhaustiva sobre 
as alternativas 
académicas posteriores á
ESO e analiza 
adecuadamente a 
información obtida para 
alcanzar unha idea 
precisa e razoada das 
alternativas que máis se 
axustan ás súas 
aptitudes, preferencias e 
posibilidades dentro do 
mercado laboral.

Busca información e 
describe as oportunidades
que ofrece o sector 
público sinalando as 
vacantes laborais que 
ofrecen os corpos e 
administracións públicas 
e as probas que se deben 
superar para acceder a 
estas vacantes.

Identifica de forma 
imprecisa algún dos 
tipos de traballo que 
ofrece a 
administración 
pública a partir dunha 
procura de 
información pouco 
exhaustiva.

Recoñece de forma 
aproximada os 
principais tipos de 
traballo que ofrece a 
administración 
pública e sinala 
algunhas vacantes que
ofrecen determinados 
corpos e 
administracións 
públicas da súa 
redonda a partir dunha
procura de 
información pouco 
exhaustiva.

Recoñece con bastante 
precisión os tipos de 
traballo que ofrece a 
administración publica e
sinala numerosas 
vacantes que ofrecen 
determinados corpos e 
administracións 
públicas da súa redonda
e sinala as probas que se
deben superar para 
acceder a estas vacantes
a partir dunha procura 
de información pouco 
exhaustiva.

Recoñece con moita 
precisión os diversos 
tipos de traballo que 
ofrece a administración 
publica e describe con 
detalle numerosas 
vacantes que ofrecen 
determinados corpos e 
administracións públicas
da súa redonda e 
describe as probas que 
se deben superar para 
acceder a estas vacantes 
a partir dunha procura de
información pouco 
exhaustiva.

 Reflexiona e dialoga 
sobre a importancia do 
estudo no propio 

Amosa escaso interese
no tema de reflexión 
proposto e limítase a 

Interésase no tema de 
reflexión proposto e 
ocasionalmente 

Interésase no tema de 
reflexión proposto e 
reflexiona de forma 

Interésase no tema de 
reflexión proposto e 
reflexiona de forma 
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desenvolvemento persoal 
e na inserción no mercado
laboral a partir dun 
cuestionario.

responder preguntas 
directas do docente de
forma mecánica e 
pouco elaborada.

necesita pautas ou 
axuda docente para 
reflexionar e elaborar 
conclusións sobre a 
importancia do estudo
no propio 
desenvolvemento 
persoal e na inserción 
no mercado laboral.

autónoma expondo de 
forma breve e algo 
imprecisa conclusións 
sobre a importancia do 
estudo no propio 
desenvolvemento 
persoal e na inserción 
no mercado laboral.

autónoma expondo de 
forma detallada, 
reflexiva e argumentada 
as súas conclusións 
sobre a importancia do 
estudo no propio 
desenvolvemento 
persoal e na inserción no
mercado laboral.

Analiza un mapa temático
mundial sobre a crise 
económica de 2008 e a 
súa incidencia nos 
diferentes países do 
mundo extraendo as súas 
propias conclusións sobre
a información obtida.

Observa un mapa 
temático mundial 
sobre a crise 
económica de 2008, 
identifica o tema do 
mapa e sinala os 
países nos que a crise 
económica tivo unha 
maior incidencia.

Analiza un mapa 
temático mundial 
sobre a crise 
económica de 2008, 
identifica o tema do 
mapa e describe moi 
brevemente a 
incidencia da crise 
económica de 2008 
nos diferentes países 
representados no 
mapa.

Analiza un mapa 
temático mundial sobre 
a crise económica de 
2008, identifica o tema 
do mapa e describe 
adecuadamente a 
incidencia da crise 
económica de 2008 nos 
diferentes países 
representados no mapa 
elaborando un texto 
breve sobre a crise de 
2008 e sinalando que se 
trata dunha crise 
económica global.

Analiza un mapa 
temático mundial sobre 
a crise económica de 
2008, identifica o tema 
do mapa e describe con 
detall a incidencia da 
crise económica de 2008
nos diferentes países 
representados no mapa 
elaborando un texto 
detallado sobre a crise 
de 2008 no que explica 
con detemento por que é
unha crise económica 
global.

Realiza unha pequena 
investigación ou procura 
de traballo en grupo sobre
os estudos de carácter 
técnico-profesional e os 
bacharelatos existentes no
municipio e valora cos 
seus compañeiros e 
compañeiras de clase 
estes estudos.

Busca información 
sobre os estudos de 
carácter técnico-
profesional e os 
bacharelatos 
existentes no seu 
municipio sen 
organizar a 
información obtida 
nin chegar a extraer 
ningunha conclusión 
ou valoración sobre 
estes estudos.

Busca información 
sobre os estudos de 
carácter técnico-
profesional e os 
bacharelatos 
existentes no seu 
municipio, identifica 
de forma moi 
esquemática as 
características ou 
saídas profesionais 
destes estudos e 
amosa interese ou 
sinala algún trazo 
dalgún dos estudos 
sinalados.

Busca información 
sobre os estudos de 
carácter técnico-
profesional e os 
bacharelatos existentes 
no seu municipio, 
analiza e organiza a 
información obtida para
alcanzar unha idea máis 
ou menos adecuada dos 
diferentes estudos e 
realiza unha valoración 
razoada dos estudos 
adecuados aos seus 
intereses.

Busca información de 
forma exhaustiva sobre 
os estudos de carácter 
técnico-profesional e os 
bacharelatos existentes 
no seu municipio, 
analiza e organiza a 
información obtida para 
alcanzar unha idea 
bastante precisa dos 
diferentes estudos e 
realiza unha valoración 
razoada dos estudos 
adecuados aos seus 
intereses.

 Participa na simulación 
dunha entrevista de 
traballo a partir da 
procura e visionado dun 
vídeo dunha entrevista de 
traballo que sirva de base 
ou modelo para a súa 
dramatización.

Produce textos orais 
de forma desordenada,
amosa escaso 
coñecemento ou 
comprensión do 
funcionamento dunha 
entrevista de traballo e
amosa escaso interese 
por mellorar as súas 
exposicións orais trala
análise da súa 
participación na 
entrevista proposta.

Produce textos orais 
sinxelos ou pouco 
ordenados, demostra 
un coñecemento 
básico do 
funcionamento e as 
finalidades dunha 
entrevista de traballo e
ocasionalmente 
interésase por 
mellorar algúns 
aspectos das súas 
intervencións orais 
tras unha análise co 
grupo ou o docente da

Produce textos orais 
ordenados e 
cohesionados, demostra 
un coñecemento 
adecuado do 
funcionamento e as 
finalidades dunha 
entrevista de traballo e 
adoita interesarse por 
mellorar as súas 
intervencións orais tras 
unha análise co grupo 
ou o docente da súa 
participación na 
entrevista proposta.

Produce textos orais 
cohesionados e 
exprésase con soltura e 
eficacia, demostra un 
coñecemento detallado 
do funcionamento e as 
finalidades dunha 
entrevista de traballo e 
interésase por mellorar 
as súas intervencións 
orais tras unha análise co
grupo ou o docente da 
súa participación na 
entrevista proposta.
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súa entrevista.

Explica que entende por 
consumo responsable.

Amosa dificultades 
para comprender o 
concepto de consumo 
responsable e necesita
a axuda constante do 
docente para explicar 
minimamente o seu 
significado.

Comprende o 
concepto de consumo 
responsable pero 
necesita axuda puntual
do docente para 
explicar o seu 
significado.

Comprende o concepto 
de consumo responsable
e explica o seu 
significado de forma 
autónoma pero 
esquecendo algúns 
ítems importantes.

Comprende o concepto 
de consumo responsable 
e explica o seu 
significado de forma 
autónoma e ampliando 
información.

 Investiga en diferentes 
fontes diversos consellos 
para a boa saúde do 
medioambiente e elabora 
un decálogo con medidas 
ou recomendacións 
prioritarias para un 
consumidor responsable.

Presenta dificultades 
para desenvolver o 
seu traballo e 
investigar en 
diferentes fontes. 
Necesita o apoio 
constante do docente 
para elaborar algún 
consello para a boa 
saúde do 
medioambiente.

Investiga en diferentes
fontes, coa axuda 
puntual do docente, 
diversos consellos 
para a boa saúde do 
medioambiente e 
elabora parte dun 
decálogo con medidas
ou recomendacións 
prioritarias para un 
consumidor 
responsable.

Investiga en diferentes 
fontes, sen a axuda do 
docente, diversos 
consellos para a boa 
saúde do 
medioambiente e 
elabora parte dun 
decálogo con medidas 
ou recomendacións 
prioritarias para un 
consumidor 
responsable.

Investiga en diferentes 
fontes, de forma 
autónoma, diversos 
consellos para a boa 
saúde do medioambiente
e elabora un decálogo 
con medidas ou 
recomendacións 
prioritarias para un 
consumidor responsable.

 Analiza a etiquetaxe dos 
produtos que compra 
habitualmente a familia.

Ten dificultades para 
identificar a 
información da 
etiquetaxe e necesita a
axuda constante do 
docente para analizar 
algún dos elementos 
que aparecen no 
produto.

Identifica a 
información máis 
destacada da 
etiquetaxe dos 
produtos pero necesita
a axuda puntual do 
docente para analizala
minimamente.

Identifica a información
máis destacada da 
etiquetaxe dos produtos 
e analízaa de forma 
autónoma e correcta.

Identifica toda a 
información da 
etiquetaxe dos produtos 
e analízaa de forma 
autónoma, correcta e 
amplía elaborando unhas
conclusións finais 
ofrecendo o seu punto de
vista con criterio.

 Describe que papel 
desempeña a publicidade 
no proceso industrial.

Amosa dificultades 
para comprender o 
papel que desempeña 
a publicidade no 
proceso industrial

Comprende que papel 
desempeña a 
publicidade no 
proceso industrial 
pero non logra 
describilo.

Describe con algúns 
erros o papel que 
desempeña a 
publicidade no proceso 
industrial.

Describe con corrección 
o papel que desempeña a
publicidade no proceso 
industrial utilizando un 
vocabulario adecuado.

 Selecciona tres 
características dunha 
multinacional e dá razóns 
da súa elección.

Presenta dificultades 
para seleccionar 
algunha característica 
dunha multinacional 
incluso coa axuda do 
docente.

Selecciona algunha 
característica dunha 
multinacional e ofrece
un razoamento simple 
ao respecto.

Selecciona dos 
características dunha 
multinacional e ofrece 
un razoamento simple 
ao respecto.

Selecciona tres 
características dunha 
multinacional e ofrece 
un razoamento completo
e argumentado.

 
Busca información e 
describe as características
para que un centro de 
distribución e loxística 
sexa eficiente e 
competitivo.

Ten dificultades para 
buscar información e 
describir as 
características para 
que un centro de 
distribución e loxística
sexa eficiente e 
competitivo incluso 
con soporte docente.

Busca información 
imprecisa e parcial 
para describir algunha
das características 
para que un centro de 
distribución e loxística
sexa eficiente e 
competitivo incluso 
con soporte docente.

Busca información 
precisa pero parcial para
describir algunhas das 
características para que 
un centro de 
distribución e loxística 
sexa eficiente e 
competitivo incluso con
soporte docente.

Busca información 
precisa e completa para 
describir as 
características para que 
un centro de distribución
e loxística sexa eficiente 
e competitivo incluso 
con soporte docente.

 Explica como inflúe nos Amosa dificultades Explica con algunha Explica con algunha Explica con facilidade e 
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consumidores que as 
tendas cambien os seus 
produtos semanalmente.

para explicar como 
inflúe nos 
consumidores que as 
tendas cambien os 
seus produtos 
semanalmente incluso 
con axuda docente.

dificultade e 
imprecisións como 
inflúe nos 
consumidores que as 
tendas cambien os 
seus produtos 
semanalmente.

imprecisión como inflúe
nos consumidores que 
as tendas cambien os 
seus produtos 
semanalmente.

precisión como inflúe 
nos consumidores que as
tendas cambien os seus 
produtos semanalmente.

 Elabora un mural cun 
mapa no que se localizan 
os lugares de fabricación 
da roupa que se leva 
posta.

Presenta dificultades 
para elaborar un mural
cun mapa no que se 
localizan os lugares de
fabricación da roupa 
que se leva posta 
incluso con axuda 
docente.

Elabora dunha forma 
pouco pulcra un mural
cun mapa no que se 
localizan con 
imprecisión os lugares
de fabricación da 
roupa que se leva 
posta.

Elabora de forma 
correcta un mural cun 
mapa no que se 
localizan con algunha 
imprecisión os lugares 
de fabricación da roupa 
que se leva posta.

Elabora dunha forma 
moi pulcra e correcta un 
mural cun mapa no que 
se localizan con moita 
precisión os lugares de 
fabricación da roupa que
se leva posta.

 Busca exemplos de 
produtos que se poidan 
comprar segundo o 
sistema just in time e 
explica brevemente en 
que consisten.

Ten dificultades para 
comprender o 
concepto just in time 
incluso coa axuda 
docente.

Busca algún exemplo 
de produto que se 
poida comprar 
segundo o sistema just
in time e explica 
brevemente en que 
consiste.

Busca algúns exemplos 
de produtos que se 
poidan comprar 
segundo o sistema just 
in time e explica 
brevemente en que 
consisten.

Busca diversos 
exemplos de produtos 
que se poidan comprar 
segundo o sistema just 
in time e explica 
amplamente en que 
consisten.

 Indica as vantaxes que 
ten o desenvolvemento 
dun mercado común 
europeo e explica como 
repercutiu na economía 
europea a circulación do 
euro.

Amosa dificultades 
para detectar algunha 
vantaxe que ten o 
desenvolvemento dun 
mercado común 
incluso coa axuda do 
docente.

Indica algunha das 
vantaxes que ten o 
desenvolvemento dun 
mercado común 
europeo e explica de 
forma ambigua e 
pouco precisa como 
repercutiu na 
economía europea a 
circulación do euro.

Indica algunhas das 
vantaxes que ten o 
desenvolvemento dun 
mercado común 
europeo e explica de 
forma correcta pero cun
vocabulario vulgar 
como repercutiu na 
economía europea a 
circulación do euro.

Indica todas as vantaxes 
que ten o 
desenvolvemento dun 
mercado común europeo
e explica de forma 
correcta, precisa e cun 
vocabulario rico e 
adecuado como 
repercutiu na economía 
europea a circulación do 
euro.

 Explica a importancia 
que ten a actividade 
turística para a economía 
dun país.

Presenta dificultades 
para comprender a 
importancia que ten a 
actividade turística 
para a economía dun 
país incluso coa axuda
docente.

Comprende a 
importancia que ten a 
actividade turística 
para a economía dun 
país pero explícaa con
imprecisións e sen 
ordenar as ideas 
expostas.

Comprende a 
importancia que ten a 
actividade turística para 
a economía dun país e 
explícaa con algunha 
imprecisión e de forma 
ordenada pero 
superficial

Comprende a 
importancia que ten a 
actividade turística para 
a economía dun país e 
explícaa de forma 
correcta, ordenada, cun 
vocabulario adecuado e 
axudándose de exemplos
clarificadores.

2.4.1.33 Busca distintos 
datos económicos na 
etiquetaxe dos produtos 
dun supermercado.

Ten dificultades para 
detectar algún dato 
económico da 
etiquetaxe dalgún 
produto dun 
supermercado.

Busca e detecta algún 
dato económico da 
etiquetaxe dalgún 
produto dun 
supermercado.

Busca e detecta algúns 
datos económicos na 
etiquetaxe dalgúns 
produtos dun 
supermercado.

Busca e detecta distintos
datos económicos na 
etiquetaxe de varios 
produtos dun 
supermercado.

 Explica como pode 
contribuír a taxa turística 

Amosa dificultades 
para comprender a 

Explica brevemente e 
con imprecisións 

Explica adecuadamente 
e con algunha 

Explica adecuadamente 
e con detalles e 
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á promoción do turismo e
á mellora dos servizos 
dunha zona en beneficio 
dos residentes e dos 
turistas.

utilidade da taxa 
turística e a súa 
relación coa 
promoción do turismo
e á mellora dos 
servizos dunha zona 
en beneficio dos 
residentes e dos 
turistas.

como pode contribuír 
a taxa turística á 
promoción do turismo
e á mellora dos 
servizos dunha zona 
en beneficio dos 
residentes e dos 
turistas.

imprecisión como pode 
contribuír a taxa 
turística á promoción do
turismo e á mellora dos 
servizos dunha zona en 
beneficio dos residentes
e dos turistas.

exemplos como pode 
contribuír a taxa turística
á promoción do turismo 
e á mellora dos servizos 
dunha zona en beneficio 
dos residentes e dos 
turistas.

 
Explicar porque a UE é 
unha potencia económica 
e que outras potencias 
existen.

Presenta dificultades 
para asimilar que a 
UE é unha potencia 
económica incluso coa
axuda docente.

Explica brevemente e 
con imprecisións 
porque a UE é unha 
potencia económica e 
indica algunha das 
outras potencias que 
existen.

Explica porque a UE é 
unha potencia 
económica achegando 
datos para avalar a 
afirmación e indica que 
outras potencias existen.

Explica porque a UE é 
unha potencia 
económica achegando 
datos para avalar a 
afirmación e indica que 
outras potencias existen 
relacionando a 
información que extrae 
do gráfico.

 
Indica as vantaxes que 
ofrece ás economías dos 
países europeos compartir
un mercado único.

Ten dificultades para 
indicar algunha 
vantaxe ou 
inconveniente que 
ofrece ás economías 
dos países europeos 
compartir un mercado 
único incluso coa 
axuda docente.

Indica algunha das 
vantaxes e dos 
inconvenientes que 
ofrece ás economías 
dos países europeos 
compartir un mercado 
único sen a axuda 
docente.

Indica algunhas das 
vantaxes e dos 
inconvenientes que 
ofrece ás economías dos
países europeos 
compartir un mercado 
único sen a axuda 
docente e explícaos de 
forma breve.

Indica as vantaxes e dos 
inconvenientes que 
ofrece ás economías dos 
países europeos 
compartir un mercado 
único sen a axuda 
docente e explícaos de 
forma extensa e correcta.

 
Busca información sobre 
as vantaxes e 
inconvenientes do TTIP.

Amosa dificultades 
para buscar e 
seleccionar 
correctamente 
información sobre as 
vantaxes e 
inconvenientes do 
TTIP incluso con 
axuda docente.

Busca información 
sobre as vantaxes e 
inconvenientes do 
TTIP pero amosa 
algunha dificultade 
para seleccionar a 
máis destacada.

Busca información 
sobre as vantaxes e 
inconvenientes do TTIP,
selecciona a máis 
destacada e importante 
pero elabora un cadro 
comparativo con 
algunhas imprecisións e
sen citar as fontes.

Busca información sobre
as vantaxes e 
inconvenientes do TTIP, 
selecciona a máis 
destacada e importante, 
elabora un cadro 
comparativo correcto, 
ordenado e pulcro e cita 
adecuadamente as 
fontes.

 
Explica que son as redes 
sociais e como inflúen 
estas redes nas relacións 
sociais.

Presenta dificultades 
para entender que son 
as redes sociais e 
como inflúen nas 
relacións sociais 
incluso coa axuda do 
docente.

Explica brevemente e 
que son as redes 
sociais con algúns 
erros e describe como 
inflúen estas redes nas
relacións sociais.

Explica brevemente que
son as redes sociais sen 
erros e describe como 
inflúen estas redes nas 
relacións sociais 
achegando un exemplo.

Explica amplamente que
son as redes sociais sen 
erros e describe como 
inflúen estas redes nas 
relacións sociais 
achegando dos 
exemplos.

 Indica que redes sociais 
son as máis utilizadas ou 
visitadas en España.

Ten dificultades para 
indicar algunha das 
redes sociais máis 
utilizadas ou visitadas 
en España incluso coa 
axuda do docente.

Indica algunha das 
redes sociais máis 
utilizadas ou visitadas 
en España sen a axuda
do docente.

Indica algunhas das 
redes sociais máis 
utilizadas ou visitadas 
en España e puntualiza 
algún dos usos polos 
que nos conectamos 

Indica correctamente as 
redes sociais máis 
utilizadas ou visitadas en
España e puntualiza os 
usos polos que nos 
conectamos 
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habitualmente nestas 
redes.

habitualmente nestas 
redes.

 Enumera diversos 
aspectos positivos que 
supuxo a creación das 
redes sociais.

Amosa dificultades 
para enumerar algún 
aspecto positivo que 
supuxo a creación das 
redes sociais incluso 
coa axuda do docente.

Enumera algún dos 
aspectos positivos que
supuxo a creación das 
redes sociais.

Enumera algúns dos 
aspectos positivos que 
supuxo a creación das 
redes sociais.

Enumera diversos 
aspectos positivos que 
supuxo a creación das 
redes sociais.

 Interpreta un gráfico 
sobre a evolución da taxa 
de emprego na UE e 
España comparando a 
evolución do emprego en 
ambos os dous casos e 
extraendo conclusións 
propias da súa análise.

Experimenta 
dificultades na 
interpretación de 
gráficos de certa 
complexidade e 
limítase a seguir 
pautas ou instrucións 
do docente de forma 
mecánica.

Interpreta o gráfico 
proposto con algunha 
axuda docente 
ocasional e sinala a 
evolución do emprego
en España e na UE 
sen extraer 
conclusións propias 
nin relacionar o 
gráfico con 
coñecementos previos.

Interpreta o gráfico 
proposto de forma 
autónoma, describe a 
evolución do emprego 
en España e na UE e 
explica brevemente as 
diferenzas na evolución 
do emprego en ambos 
os dous casos 
relacionando a súa 
análise do gráfico cos 
seus coñecementos 
previos sobre a 
situación económica de 
España entre 2007 e 
2008.

Interpreta o gráfico 
proposto de forma 
autónoma, describe a 
evolución do emprego 
en España e na UE, 
explica con detalle as 
diferenzas na evolución 
do emprego en ambos os
dous casos, relaciona a 
súa análise do gráfico 
cos seus coñecementos 
previos sobre a situación
económica de España 
entre 2007 e 2008 e 
consulta fontes de 
información adicionais 
para completar ou 
enriquecer a súa análise 
do gráfico.

 
Realiza unha enquisa 
sobre os sectores 
económicos nos que 
traballan as persoas da 
súa redonda, elabora un 
gráfico coa información 
obtida e interprétao para 
sintetizar nun texto breve 
a distribución por 
sectores económicos da 
poboación da redonda.

Recompila 
información a través 
dunha enquisa, 
organiza a 
información e calcula 
as porcentaxes para 
realizar o gráfico 
unicamente con 
soporte directo 
docente e unha vez 
realizado o gráfico 
sinala nel as 
porcentaxes de 
poboación ocupada 
que corresponden a 
cada sector 
económico.

Recompila 
información a través 
dunha enquisa, 
organiza a 
información e calcula 
as porcentaxes para 
realizar o gráfico con 
dificultades ou erros 
ocasionais e unha vez 
realizado o gráfico 
identifica nel as 
porcentaxes de 
poboación ocupada 
que corresponden a 
cada sector económico
e sinala as similitudes 
entre o seu gráfico e o 
gráfico representado 
no apartado 3 do 
tema.

Recompila información 
a través dunha enquisa, 
organiza a información 
e calcula as porcentaxes
para realizar o gráfico 
adecuadamente, 
identifica no gráfico 
resultante as 
porcentaxes de 
poboación ocupada que 
corresponden a cada 
sector económico, 
explica brevemente as 
similitudes entre o seu 
gráfico e o gráfico 
representado no 
apartado 3 do tema e 
trata de sintetizar nunha 
frase a conclusión máis 
destacada obtida nese 
traballo de campo.

Recompila información 
a través dunha enquisa, 
organiza a información e
calcula as porcentaxes 
para realizar o gráfico 
correctamente, identifica
no gráfico resultante as 
porcentaxes de 
poboación ocupada que 
corresponden a cada 
sector económico, 
explica con certo grao de
detalle as similitudes 
entre o seu gráfico e o 
gráfico representado no 
apartado 3 do tema e 
sintetiza nunha frase a 
conclusión máis 
destacada obtida nese 
traballo de campo.

 Elabora un cadro 
correctamente estruturado
no que establece os 

Elabora un cadro 
sobre os diferentes 
tipos de consecuencias

Elabora un cadro 
sobre os diferentes 
tipos de consecuencias

Elabora un cadro sobre 
os diferentes tipos de 
consecuencias dunha 

Elabora un cadro sobre 
os diferentes tipos de 
consecuencias dunha 
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diferentes tipos de 
consecuencias dunha 
crise económica 
sinalando exemplos de 
cada un deles.

dunha crise 
económica de forma 
pouco estruturada. 
completando poucas 
entradas e sen 
exemplificar os 
diferentes tipos de 
consecuencias dunha 
crise económica.

dunha crise 
económica 
establecendo unhas 
poucas categorías ou 
entradas nas que 
agrupa de forma 
incompleta algunhas 
consecuencias dunha 
crise económicas coas
súas correspondentes 
exemplificacións.

crise económica 
establecendo un número
de categorías ou 
entradas suficiente para 
describir e ilustrar con 
exemplos de forma 
adecuada a maioría das 
consecuencias dunha 
crise económica.

crise económica 
establecendo un amplo 
número de categorías ou 
entradas suficiente para 
describir e ilustrar con 
exemplos de forma 
precisa e detallada a 
maioría das 
consecuencias dunha 
crise económica.

 Documéntase sobre 
algún cumio internacional
dedicado a solucionar 
algún problema 
medioambiental.

Amosa dificultades 
para realizar procuras 
e documentarse 
minimamente sobre 
algún cumio 
internacional dedicado
a solucionar algún 
problema 
medioambiental.

Documéntase 
minimamente sobre 
algún cumio 
internacional dedicado
a solucionar algún 
problema 
medioambiental pero 
non determina cal era 
o problema obxecto 
da cumio nin os 
obxectivos que 
perseguían nin os 
resultados.

Documéntase 
correctamente sobre 
algún cumio 
internacional dedicado a
solucionar algún 
problema 
medioambiental, 
determina cal era o 
problema obxecto da 
cumio, os obxectivos 
que perseguían e algún 
dos resultados.

Documéntase 
amplamente sobre algún 
cumio internacional 
dedicado a solucionar 
algún problema 
medioambiental, 
determina cal era o 
problema obxecto da 
cumio, os obxectivos 
que perseguían e explica
os resultados 
alcanzados.

 Indaga sobre se no centro
escolar se están levando a
cabo algunhas actividades
de educación ambiental, 
explícaas e descríbeas.

Indaga con 
dificultades e coa 
axuda docente sobre 
se no centro escolar se
están levando a cabo 
algunhas actividades 
de educación 
ambiental.

Indaga con algunha 
dificultade e de forma 
autónoma sobre se no 
centro escolar se están
levando a cabo 
algunhas actividades 
de educación 
ambiental. Explica e 
describe algunha 
delas.

Indaga de forma 
autónoma sobre se no 
centro escolar se están 
levando a cabo algunhas
actividades de 
educación ambiental. 
Explica e describe 
algunhas delas de forma
simple.

Indaga con facilidade e 
rapidez e de forma 
autónoma sobre se no 
centro escolar se están 
levando a cabo algunhas 
actividades de educación
ambiental. Explica e 
describe todas elas de 
forma ampla e con 
detalles.

 Consulta na Internet 
diversos estudos 
profesionais ou 
universitarios que teñan 
como obxectivo protexer 
a natureza detallando o 
seu plan de estudos e as 
posibles saídas 
profesionais.

Consulta con 
dificultade e 
pasividade na Internet 
algún estudo 
profesional ou 
universitario que teña 
como obxectivo 
protexer a natureza 
sen detallar o seu plan
de estudos nin as 
posibles saídas 
profesionais.

Consulta na Internet 
algún estudo 
profesional ou 
universitario que teña 
como obxectivo 
protexer a natureza 
detallando parte do 
seu plan de estudos e 
enumerando algunha 
das posibles saídas 
profesionais.

Consulta na Internet 
algúns estudos 
profesionais ou 
universitarios que teñan 
como obxectivo 
protexer a natureza 
detallando parte do seu 
plan de estudos e 
enumerando algunhas 
das posibles saídas 
profesionais.

Consulta na Internet 
diversos estudos 
profesionais ou 
universitarios que teñan 
como obxectivo protexer
a natureza detallando o 
seu plan de estudos e as 
posibles saídas 
profesionais.

 Busca información sobre 
o impacto ambiental da 
minaría a ceo aberto e 
elabora un informe.

Busca con moita 
dificultade e con 
axuda docente 
información imprecisa
e incompleta sobre o 
impacto ambiental da 
minaría a ceo aberto.

Busca con algo de 
dificultade e sen 
axuda docente 
información imprecisa
e incompleta sobre o 
impacto ambiental da 
minaría a ceo aberto.

Busca sen axuda 
docente información 
completa e correcta 
sobre o impacto 
ambiental da minaría a 
ceo aberto e elabora un 
sinxelo informe.

Busca sen axuda docente
información completa e 
correcta sobre o impacto
ambiental da minaría a 
ceo aberto e elabora un 
amplo informe.
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 Indica cales son os 
inconvenientes que 
presentan as fontes de 
enerxía tradicionais e 
analízaas.

Indica con 
imprecisión e coa 
axuda docente algún 
dos inconvenientes 
que presentan as 
fontes de enerxía 
tradicionais sen 
analizalas.

Indica con 
imprecisión e sen a 
axuda docente algúns 
dos inconvenientes 
que presentan as 
fontes de enerxía 
tradicionais 
analizando 
superficialmente 
algunha delas.

Indica con bastante 
precisión e sen a axuda 
docente algúns dos 
inconvenientes que 
presentan as fontes de 
enerxía tradicionais 
analizando algunhas 
delas.

Indica con moita 
precisión e sen a axuda 
docente todos os 
inconvenientes que 
presentan as fontes de 
enerxía tradicionais 
analizando 
profundamente cada 
unha delas.

 Busca información 
dalgún exemplo no que se
aproveitara unha canteira 
converténdoa nun 
vertedoiro describindo, a 
continuación, as 
actividades que se 
realizan para a xestión e o
tratamento dos residuos.

Busca algunha 
información imprecisa
con dificultades e coa 
axuda docente dalgún 
exemplo no que se 
aproveitara unha 
canteira converténdoa 
nun vertedoiro.

Busca sen axuda 
docente información 
imprecisa dalgún 
exemplo no que se 
aproveitara unha 
canteira converténdoa 
nun vertedoiro 
describindo, a 
continuación, as 
actividades que se 
realizan para a xestión
e o tratamento dos 
residuos de forma moi
superficial.

Busca sen axuda 
docente información 
dalgún exemplo no que 
se aproveitara unha 
canteira converténdoa 
nun vertedoiro 
describindo, a 
continuación, as 
actividades que se 
realizan para a xestión e
o tratamento dos 
residuos de forma 
superficial.

Busca sen axuda docente
información moi precisa 
dalgún exemplo no que 
se aproveitara unha 
canteira converténdoa 
nun vertedoiro 
describindo, a 
continuación, as 
actividades que se 
realizan para a xestión e 
o tratamento dos 
residuos de forma 
profunda e cun 
vocabulario adecuado.

 Infórmase sobre os 
accidentes nucleares en 
Three Mile Island, 
Chernóbil e Fukushima e 
elabora unha táboa onde 
se recollen as similitudes 
e as diferenzas entre eles.

Infórmase de forma 
moi imprecisa e coa 
axuda docente sobre 
algún dos accidentes 
nucleares (Three Mile 
Island, Chernóbil ou 
Fukushima).

Infórmase de forma 
imprecisa pero sen a 
axuda docente sobre 
algún dos accidentes 
nucleares (Three Mile 
Island, Chernóbil ou 
Fukushima).

Infórmase 
correctamente e sen a 
axuda docente sobre 
algúns dos accidentes 
nucleares (Three Mile 
Island, Chernóbil ou 
Fukushima) e elabora 
unha táboa simple onde 
se recollen algunhas das
similitudes e as 
diferenzas entre eles.

Infórmase correctamente
e sen a axuda docente 
sobre os accidentes 
nucleares de Three Mile 
Island, Chernóbil e 
Fukushima e elabora 
unha táboa completa e 
ampla onde se recollen 
todas as similitudes e as 
diferenzas entre eles.

 Busca en diferentes 
medios os argumentos a 
favor e en contra da 
enerxía nuclear e 
organízaos nun cadro.

Busca con dificultades
e de forma pasiva, 
aínda coa axuda 
docente, nalgún medio
algún argumento a 
favor ou en contra da 
enerxía nuclear.

Busca con algunha 
dificultade e de forma 
autónoma en 
diferentes medios 
algúns argumentos a 
favor e en contra da 
enerxía nuclear e 
organízaos nun cadro 
cometendo algúns 
erros.

Busca con facilidade e 
de forma autónoma en 
diferentes medios 
algúns argumentos a 
favor e en contra da 
enerxía nuclear e 
organízaos nun cadro de
forma simple pero 
correcta.

Busca con facilidade, 
rapidez e de forma 
autónoma en diferentes 
medios algúns 
argumentos a favor e en 
contra da enerxía 
nuclear e organízaos nun
cadro con precisión e 
corrección.

 Busca información sobre 
que colectivos e con que 
argumentos se opoñen á 
taxa turística e organiza 
os datos de forma gráfica.

Busca con dificultades
incluso con axuda 
docente información 
imprecisa e 
incompleta sobre que 
colectivos e con que 
argumentos se opoñen

Busca información 
breve e incompleta 
sobre que colectivos e 
con que argumentos 
se opoñen á taxa 
turística e organiza os 
datos de forma gráfica

Busca información 
correcta e suficiente 
sobre que colectivos e 
con que argumentos se 
opoñen á taxa turística e
organiza os datos de 
forma gráfica aínda que 

Busca información 
detallada, completa e 
ampla sobre que 
colectivos e con que 
argumentos se opoñen á 
taxa turística e organiza 
os datos de forma 
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á taxa turística. aínda que con bastante

desorde.
con certo desorde. gráfica coidando a 

pulcritude e o orde.

 Busca información sobre 
o resultado da aplicación 
e xestión da taxa turística 
nalgunha Comunidade 
Autónoma de España e 
realiza un resumo.

Busca con dificultades
incluso con axuda 
docente información 
sobre o resultado da 
aplicación e xestión 
da taxa turística 
nalgunha Comunidade
Autónoma de España.

Busca información  
breve e incompleta 
sobre o resultado da 
aplicación e xestión 
da taxa turística 
nalgunha Comunidade
Autónoma de España 
e realiza un resumo 
breve e con 
imprecisións.

Busca información  
correcta e suficiente 
sobre o resultado da 
aplicación e xestión da 
taxa turística nalgunha 
Comunidade Autónoma 
de España e realiza un 
resumo adecuado aínda 
que con certo desorde.

Busca información  
detallada, completa e 
ampla sobre o resultado 
da aplicación e xestión 
da taxa turística 
nalgunha Comunidade 
Autónoma de España e 
realiza un resumo 
ordenado, claro e con 
algún exemplo.

 
Valora o impacto humano
negativo que xeran as 
canteiras e as graveiras.

Amosa dificultades 
para emitir unha 
valoración coa axuda 
docente sobre o 
impacto humano 
negativo que xeran as 
canteiras e as 
graveiras.

Valora con algunha 
dificultade algún 
impacto humano 
negativo que xeran as 
canteiras e as 
graveiras.

Valora o impacto 
humano negativo que 
xeran as canteiras e as 
graveiras explicando 
superficialmente 
algunha destas 
afectacións.

Valora o impacto 
humano negativo que 
xeran as canteiras e as 
graveiras explicando con
profundidade cada unha 
das afectacións expostas 
utilizando con 
corrección o vocabulario
adecuado.

 Indica cales son as 
consecuencias negativas 
para o medioambiente 
que provocan os residuos 
urbanos e industriais.

Presenta dificultades 
para indicar con axuda
docente algunha das 
consecuencias 
negativas para o 
medioambiente que 
provocan os residuos 
urbanos e industriais.

Indica sen axuda 
docente algunha das 
consecuencias 
negativas para o 
medioambiente que 
provocan os residuos 
urbanos e industriais.

Indica sen axuda 
docente algunhas das 
consecuencias negativas
para o medioambiente 
que provocan os 
residuos urbanos e 
industriais.

Indica sen axuda 
docente cales son as 
consecuencias negativas 
para o medioambiente 
que provocan os 
residuos urbanos e 
industriais e explícaas 
utilizando con 
corrección o vocabulario
adecuado.

Enumera as principais 
vantaxes e inconvenientes
de vivir preto dun 
complexo petroquímico.

Ten dificultades para 
enumerar algunha 
vantaxe e/ou 
inconveniente de vivir
preto dun complexo 
petroquímico incluso 
coa axuda docente.

Enumera con 
imprecisión algunha 
vantaxe e/ou 
inconveniente de vivir
preto dun complexo 
petroquímico sen a 
axuda docente.

Enumera con precisión 
algunhas vantaxes e 
inconvenientes de vivir 
preto dun complexo 
petroquímico sen a 
axuda docente.

Enumera con precisión e
corrección as vantaxes e 
inconvenientes de vivir 
preto dun complexo 
petroquímico sen a 
axuda docente.

 
Comenta unha noticia de 
prensa sobre o estado das 
praias en España.

Amosa dificultades 
para analizar e 
comentar parte dunha 
noticia de prensa 
sobre o estado das 
praias de España 
incluso coa axuda 
docente.

Analiza e comenta de 
forma breve e 
imprecisa gran parte 
dunha noticia de 
prensa sobre o estado 
das praias de España.

Analiza, comenta e 
valora de forma correcta
e adecuada unha noticia 
de prensa sobre o estado
das praias de España.

Analiza, comenta e 
valora de forma ampla e 
con gran detalle unha 
noticia de prensa sobre o
estado das praias de 
España, achegando a súa
propia opinión ao 
respecto.

 
Describe detalladamente 
os efectos da tala abusiva 
de árbores na selva 
amazónica.

Explica de forma 
imprecisa e sen 
empregar o léxico 
adecuado algún efecto
da tala abusiva de 
árbores na selva 

Explica, empregando 
un léxico adecuado, 
algunhas das 
repercusións da tala 
abusiva de árbores na 
selva amazónica.

Explica, de forma 
detallada e empregando 
o léxico adecuado, as 
repercusións da tala 
abusiva de árbores na 
selva amazónica.

Explica, de forma 
precisa, detallada e 
empregando o léxico 
adecuado, as 
repercusións da tala 
abusiva de árbores na 
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amazónica. selva amazónica 

ampliando para isto a 
súa información a partir 
da procura de 
información en fontes 
alternativas ao libro de 
texto.

 Analiza e explica os 
efectos da actividade 
turística sobre a paisaxe 
mediterránea española.

Explica de forma 
imprecisa e sen 
empregar o léxico 
adecuado algún efecto
da actividade turística 
sobre a paisaxe 
mediterránea 
española.

Explica, empregando 
un léxico adecuado, 
algunhas das 
repercusións da 
actividade turística 
sobre a paisaxe 
mediterránea 
española.

Explica, de forma 
detallada e empregando 
o léxico adecuado, as 
repercusións da 
actividade turística 
sobre a paisaxe 
mediterránea española.

Explica, de forma 
precisa, detallada e 
empregando o léxico 
adecuado, as 
repercusións da 
actividade turística sobre
a paisaxe mediterránea 
español ampliando para 
isto a súa información a 
partir da procura de 
información en fontes 
alternativas ao libro de 
texto.

Explica as repercusións e 
consecuencias negativas 
que supón a 
sobreexplotación dos 
recursos naturais.

Describe de forma 
imprecisa e sen 
empregar o léxico 
adecuado as 
repercusións e 
consecuencias 
negativas que supón a 
sobreexplotación dos 
recursos naturais.

Describe, empregando
un léxico adecuado, 
algunhas das 
repercusións e 
consecuencias 
negativas que supón a 
sobreexplotación dos 
recursos naturais.

Explica, de forma 
detallada e empregando 
o léxico adecuado, as 
repercusións e 
consecuencias negativas
que supón a 
sobreexplotación dos 
recursos naturais.

Explica, de forma 
precisa, detallada e 
empregando o léxico 
adecuado, as 
repercusións e 
consecuencias negativas 
que supón a 
sobreexplotación dos 
recursos naturais 
ampliando para isto a 
súa información a partir 
da procura de 
información en fontes 
alternativas ao libro de 
texto.

 Realiza unha pequena 
investigación ou procura 
de información sobre 
unha organización que 
defenda os dereitos dos 
nenos e elabora un breve 
informe sobre os dereitos 
dos nenos.

Realiza procuras de 
información de forma 
autónoma ou con 
pouca axuda e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
interpretar e 
comprender 
correctamente a 
información obtida.

Realiza procuras de 
información de forma 
autónoma, comprende
a información obtida e
elabora un informe 
breve e incompleto 
sobre os dereitos dos 
nenos.

Realiza procuras de 
información de forma 
autónoma, comprende a
información obtida e 
elabora adecuadamente 
un informe que recolle e
describe de forma 
concisa os dereitos dos 
nenos.

Realiza procuras de 
información de forma 
autónoma, comprende a 
información obtida e 
elabora un informe 
detallada no que se 
recollen, describen e 
valoran os dereitos dos 
nenos.

 Explica que é a soberanía
alimentaria e razoa 
porque é importante para 
o sector agrícola dos 
países.

Amosa dificultades 
para comprender 
vagamente que é a 
soberanía alimentaria 
incluso coa axuda do 
docente.

Explica brevemente 
que é a soberanía 
alimentaria sen axuda 
docente pero amosa 
algunha dificultade 
para razoar se é 
importante ou non 
para o sector agrícola 
dos países.

Explica de forma clara e
concisa que é a 
soberanía alimentaria 
sen axuda docente pero 
con algunha 
imprecisión e razoa se é
importante ou non para 
o sector agrícola dos 
países.

Explica de forma 
amplía, clara e concisa 
que é a soberanía 
alimentaria sen axuda 
docente e sen 
imprecisións e razoa se é
importante ou non para o
sector agrícola dos 
países utilizando un 
vocabulario adecuado.
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 Indica nun mapa en que 
zonas do mundo se 
encontran as áreas 
sobreexplotadas de pesca.

Presenta dificultades 
para indicar coa axuda
do mapa e do docente 
en que zonas do 
mundo se encontran 
as áreas 
sobreexplotadas de 
pesca.

Sinala no mapa 
algunha das zonas do 
mundo que se 
encontran 
sobreexplotadas.

Sinala no mapa 
algunhas das zonas do 
mundo que se encontran
sobreexplotadas.

Sinala no mapa todas as 
zonas do mundo que se 
encontran 
sobreexplotadas e 
establece un vínculo co 
concepto de 
“desenvolvemento 
sostible”.

Explica que entendemos 
por unha explotación 
sostible do bosque.

Explica de forma moi 
imprecisa e con falta 
de datos e 
información que se 
entende por unha 
explotación sostible 
do bosque.

Explica de forma 
pouco precisa que se 
entende por unha 
explotación sostible 
do bosque.

Explica de forma 
correcta pero simple 
que se entende por unha
explotación sostible do 
bosque.

Explica de forma 
correcta que se entende 
por unha explotación 
sostible do bosque 
achegando exemplos e 
ampliando información.

 
Busca alternativas en 
grupo para evitar a 
explotación dos países 
subdesenvolvidos e que 
garantan un 
desenvolvemento 
sostible.

Participa pasivamente 
co grupo para buscar 
alternativas para evitar
a explotación dos 
países 
subdesenvolvidos e 
que garantan un 
desenvolvemento 
sostible.

Participa 
moderadamente co 
grupo para buscar 
alternativas para evitar
a explotación dos 
países 
subdesenvolvidos e 
que garantan un 
desenvolvemento 
sostible.

Participa activamente co
grupo para buscar 
alternativas para evitar a
explotación dos países 
subdesenvolvidos e que 
garantan un 
desenvolvemento 
sostible. Axuda na 
análise de cada unha 
delas pero sen achegar 
material novo.

Participa activamente co
grupo para buscar 
alternativas para evitar a 
explotación dos países 
subdesenvolvidos e que 
garantan un 
desenvolvemento 
sostible. Analiza 
activamente cada unha 
delas achegando ideas 
novas e axudando a 
seleccionar a máis 
interesante.

 
Elabora un mural no que 
analiza o problema da 
sobrepesca e as súas 
posibles solucións.

Ten problemas para 
resolver as distintas 
cuestións propostas 
arredor do problema 
da sobrepesca aínda 
coa axuda do docente.

Analiza o problema da
sobrepesca resolvendo
parte das cuestións 
propostas sen facer o 
esforzo de propor 
medidas de regulación
ou de solución deste 
problema.

Analiza o problema da 
sobrepesca resolvendo a
maioría das cuestións 
propostas propondo e 
pensando algunha 
medida de regulación 
ou de solución deste 
problema.

Analiza o problema da 
sobrepesca resolvendo 
todas as cuestións 
propostas propondo e 
pensando varias medidas
de regulación ou de 
solución deste problema.

 
Busca información sobre 
a xestión que se realiza 
no municipio coa materia 
orgánica e elabora un 
cartel sobre os beneficios 
da biomasa.

Busca información 
imprecisa coa axuda 
docente pero 
amosando unha 
actitude pasiva sobre a
xestión que se realiza 
no municipio coa 
materia orgánica.

Busca información 
imprecisa e sen axuda 
docente sobre a 
xestión que se realiza 
no municipio coa 
materia orgánica e 
elabora un cartel 
sinxelo sobre algún 
dos beneficios da 
biomasa.

Busca información 
precisa e sen axuda 
docente sobre a xestión 
que se realiza no 
municipio coa materia 
orgánica e elabora un 
cartel sinxelo sobre 
algúns dos beneficios da
biomasa.

Busca información 
precisa e sen axuda 
docente sobre a xestión 
que se realiza no 
municipio coa materia 
orgánica e elabora un 
cartel completo sobre os 
beneficios da biomasa.
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Localiza nun mapa os 25 
municipios máis 
afectados polo boom 
inmobiliario no litoral 
español e acompáñao con 
algunhas imaxes.

Localiza de forma moi
imprecisa e coa axuda 
docente algún dos 25 
municipios máis 
afectados polo boom 
inmobiliario no litoral 
español sen 
acompañalo de 
imaxes.

Localiza de forma 
imprecisa e sen a 
axuda docente algúns 
dos 25 municipios 
máis afectados polo 
boom inmobiliario no 
litoral español e 
acompáñao con 
algunha imaxe.

Localiza de forma 
bastante precisa e sen a 
axuda docente algúns 
dos 25 municipios máis 
afectados polo boom 
inmobiliario no litoral 
español e acompáñao 
con algunhas imaxes.

Localiza de forma moi 
precisa e sen a axuda 
docente os 25 
municipios máis 
afectados polo boom 
inmobiliario no litoral 
español e acompáñao 
con imaxes moi 
evocadoras do impacto 
visual.

 Infórmase dalgún 
problema medioambiental
da Comunidade 
Autónoma e reflexiona 
acerca da relación entre o 
local e o global.

Infórmase con axuda 
docente de forma 
imprecisa e incorrecta 
sobre algún problema 
medioambiental da 
Comunidade 
Autónoma sen chegar 
a ofrecer ningunha 
reflexión persoal.

Infórmase de forma 
autónoma pero 
imprecisa dalgún 
problema 
medioambiental da 
Comunidade 
Autónoma e ofrece 
algunha reflexión 
pouco profunda acerca
da relación entre o 
local e o global.

Infórmase de forma 
autónoma e correcta 
dalgún problema 
medioambiental da 
Comunidade Autónoma 
e ofrece algunhas 
reflexións acerca da 
relación entre o local e 
o global

Infórmase de forma 
autónoma e precisa 
dalgún problema 
medioambiental da 
Comunidade Autónoma 
e ofrece reflexións 
profundas e 
argumentadas acerca da 
relación entre o local e o
global

 Estima os custos que 
supón utilizar o vehículo 
privado e explica o 
concepto de 
amortización.

Amosa dificultades 
para valorar os custos 
da utilización do 
vehículo privado e 
comprender o 
concepto de 
amortización incluso 
coa axuda docente.

Estima sen a axuda 
docente os custos que 
supón utilizar o 
vehículo privado e 
explica de forma 
imprecisa e incorrecta 
o concepto de 
amortización.

Estima sen a axuda 
docente os custos que 
supón utilizar o 
vehículo privado e 
explica de forma 
correcta pero superficial
o concepto de 
amortización.

Estima sen a axuda 
docente os custos que 
supón utilizar o vehículo
privado e explica de 
forma correcta, clara e 
precisa o concepto de 
amortización, ampliando
a información con 
exemplos.

 Elabora unha proposta de
dinamización do sector 
turístico coherente co 
concepto de turismo 
sostible.

Presenta dificultades 
para elaborar unha 
proposta de 
dinamización do 
sector turístico 
coherente co concepto
de turismo sostible 
incluso coa axuda 
docente.

Elabora unha proposta
de dinamización do 
sector turístico 
coherente co concepto
de turismo sostible de 
forma autónoma pero 
breve e imprecisa en 
canto ao seu contido.

Elabora unha proposta 
de dinamización do 
sector turístico 
coherente co concepto 
de turismo sostible de 
forma autónoma, 
correcta e adecuada.

Elabora unha proposta 
de dinamización do 
sector turístico coherente
co concepto de turismo 
sostible de forma 
autónoma, con gran 
cantidade de detalles, 
ordenada, pulcra e cun 
vocabulario rico e 
adecuado.

 Comprende que na 
poboación rural 
encontramos máis 
actividade agraria.

Non comprende que 
na poboación rural hai
máis actividade 
agraria.

Comprende que na 
poboación rural hai 
máis actividade 
agraria, pero non sabe 
explicalo 
adecuadamente.

Comprende que na 
poboación rural hai 
máis actividade agraria 
e explícao, pero dubida 
moito.

Comprende que na 
poboación rural hai máis
actividade agraria e 
explícao coas súas 
palabras de forma 
autónoma e segura.

 Identifica e localiza as 
áreas con agricultura de 
subsistencia e as 
agricultura de mercado a 

Interpreta o mapa 
proposto de forma 
moi imprecisa e 
comete erros, incluso 

Sitúa e recoñece, con 
axuda docente ou 
doutros compañeiros, 
mediante o uso 

Sitúa e recoñece, con 
certa soltura, mediante o
uso autónomo dun mapa
as zonas de agricultura 

Sitúa e recoñece, con 
moita soltura, mediante 
o uso autónomo dun 
mapa as zonas de 
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partir da observación dun 
mapa.

con axuda docente, ao
intentar situar e 
recoñecer as zonas de 
agricultura de 
subsistencia e as de 
agricultura de 
mercado.

pautado dun mapa as 
zonas de agricultura 
de subsistencia e as de
agricultura de 
mercado.

de subsistencia e as de 
agricultura de mercado 
sinalando os motivos 
polos que predomina un
outro tipo de agricultura
nas correspondentes 
áreas.

agricultura de 
subsistencia e as de 
agricultura de mercado 
explicando con certo 
grao de detalle os 
motivos polos que 
predomina un ou outro 
tipo de agricultura nas 
correspondentes áreas.

 Sinala os principais tipos
de bosques do mundo.

Enumera de forma 
moi imprecisa e con 
falta de información 
algún dos bosques do 
mundo.

Enumera de forma 
pouco precisa e con 
falta de información 
algúns dos bosques do
mundo.

Enumera correctamente 
algúns dos bosques do 
mundo.

Enumera correctamente 
e de forma precisa todos 
os tipos de bosques do 
mundo.

 Razoa porque non hai o 
mesmo tipo de bosque en 
todo o planeta.

Amosa dificultades 
para recoñecer que no 
planeta hai diferentes 
masas boscosas 
incluso con axuda 
docente.

Explica de forma 
pouco convincente 
porque no planeta non
hai o mesmo tipo de 
bosque.

Explica de forma simple
porque non hai a mesma
masa forestal en todo o 
mundo.

Explica con certo grao 
de detalle e con 
exemplos porque non 
existe un único tipo de 
masa forestal no mundo.

Cita o país que é o 
primeiro produtor 
mundial dun maior 
número de minerais.

Interpreta o mapa de 
forma moi imprecisa e
comete erros incluso 
con axuda docente ao 
intentar citar o país 
que é o primeiro 
produtor mundial dun 
maior número de 
minerais.

Interpreta o mapa de 
forma imprecisa e 
comete bastantes erros
incluso con axuda 
docente ao intentar 
citar o país que é o 
primeiro produtor 
mundial dun maior 
número de minerais e 
identificar algún dos 
minerais.

Interpreta o mapa de 
forma precisa e comete 
algún erro sen axuda 
docente ao intentar citar
o país que é o primeiro 
produtor mundial dun 
maior número de 
minerais e identificar a 
maioría dos minerais en
cuestión.

Interpreta o mapa de 
forma moi precisa e non 
comete erros ao intentar 
citar o país que é o 
primeiro produtor 
mundial dun maior 
número de minerais e 
identificar todos os 
minerais en cuestión.

 Comproba se os países 
industrializados teñen 
minas de bauxita e onde a
compran.

Interpreta o mapa de 
forma moi imprecisa e
comete erros incluso 
con axuda docente ao 
intentar comprobar se 
os países 
industrializados teñen 
minas de bauxita.

Interpreta o mapa de 
forma imprecisa e 
comete bastantes erros
sen axuda docente ao 
intentar comprobar se 
os países 
industrializados teñen 
minas de bauxita e 
saber se a compran ou
non.

Interpreta o mapa de 
forma precisa e comete 
algún erro sen axuda 
docente ao intentar 
comprobar se os países 
industrializados teñen 
minas de bauxita e 
saber a que países llela 
compran.

Interpreta o mapa de 
forma moi precisa e non 
comete erros ao intentar 
comprobar se os países 
industrializados teñen 
minas de bauxita e saber
a que países llela 
compran.

 Sitúa e localiza nun 
mapa a explotación 
mineira do texto, así 
como as sedes das 
empresas explotadoras.

Sitúa con moita 
imprecisión a 
explotación mineira 
do texto con axuda 
docente.

Sitúa e localiza de 
forma autónoma pero 
imprecisa nun mapa a 
explotación mineira 
do texto, así como 
algunha das sedes das 
empresas 
explotadoras.

Sitúa e localiza de 
forma autónoma e 
precisa nun mapa a 
explotación mineira do 
texto, así como 
algunhas das sedes das 
empresas explotadoras.

Sitúa e localiza de forma
autónoma e moi precisa 
nun mapa a explotación 
mineira do texto, así 
como todas as sedes das 
empresas explotadoras.

 Cita tres países que 
sexan principais 
produtores de fontes de 
enerxía tradicionais.

Cita con moita 
dificultade, 
imprecisión e con 
apoio docente algún 
país principal produtor

Cita con algunha 
dificultade, 
imprecisión e sen 
apoio docente algún 
país principal produtor

Cita de forma precisa e 
sen apoio docente dos 
países que sexan 
principais produtores de
fontes de enerxía 

Cita de forma precisa e 
sen apoio docente tres 
países que sexan 
principais produtores de 
fontes de enerxía 
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de fontes de enerxía 
tradicionais.

de fontes de enerxía 
tradicionais.

tradicionais. tradicionais.

 Indica cales son os países
que teñen unha maior 
variedade de produtos 
enerxéticos.

Indica con moita 
imprecisión e con 
axuda docente algún 
dos países que teñen 
unha maior variedade 
de produtos 
enerxéticos.

Indica con algunha 
imprecisión e sen 
axuda docente algún 
dos países que teñen 
unha maior variedade 
de produtos 
enerxéticos.

Indica con precisión e 
sen axuda docente 
algúns dos países que 
teñen unha maior 
variedade de produtos 
enerxéticos.

Indica con precisión e 
sen axuda docente cales 
son os países que teñen 
unha maior variedade de
produtos enerxéticos.

 Elabora e comenta un 
mapa onde aparecen os 
países con maior 
produción de enerxía e os
maiores consumidores.

Elabora con axuda 
docente pero con 
imprecisións un mapa 
onde aparecen algúns 
dos países con maior 
produción e consumo 
de enerxía.

Elabora de forma 
autónoma pero con 
algunha imprecisión 
un mapa onde 
aparecen algúns dos 
países con maior 
produción e consumo 
de enerxía e coméntao
de forma moi 
superficial.

Elabora de forma 
autónoma e correcta un 
mapa onde aparecen a 
maioría dos países con 
maior produción e 
consumo de enerxía e 
coméntao de forma 
correcta e simple.

Elabora de forma 
autónoma e precisa un 
mapa onde aparecen os 
países con maior 
produción energética e 
os maiores 
consumidores e 
coméntao de forma 
correcta e ampla con 
riqueza de vocabulario.

 Sinala cales son as 
vantaxes e os 
inconvenientes que 
presentan as diferentes 
fontes de enerxía 
renovables.

Sinala con moita 
imprecisión e moitos 
erros, aínda coa axuda
docente, algunha 
vantaxe ou 
inconveniente 
dalgunha fonte de 
enerxía renovable.

Sinala con bastante 
imprecisión e algúns 
erros, sen a axuda 
docente, algunhas 
vantaxes e/ou 
inconvenientes 
dalgunhas fontes de 
enerxía renovable.

Sinala con bastante 
precisión e algún erro, 
sen a axuda docente, 
algunhas vantaxes e 
inconvenientes da 
maioría das fontes de 
enerxía renovable.

Sinala con moita 
precisión e corrección, 
sen a axuda docente, 
cales son as vantaxes e 
os inconvenientes que 
presentan as diferentes 
fontes de enerxía 
renovable.

Cita as fontes de enerxía 
renovables máis 
utilizadas.

Cita con moita 
imprecisión e moitos 
erros algunha fonte de
enerxía renovable.

Cita con bastante 
imprecisión e algúns 
erros algunhas fontes 
de enerxía renovable.

Cita con bastante 
precisión e algún erro 
algunhas fontes de 
enerxía renovable.

Cita con moita precisión 
e corrección as fonte de 
enerxía renovable máis 
utilizadas.

 Indica nun mapa en que 
zonas do mundo se 
encontran as áreas 
sobreexplotadas de pesca.

Presenta dificultades 
para indicar coa axuda
do mapa e do docente 
en que zonas do 
mundo se encontran 
as áreas 
sobreexplotadas de 
pesca.

Sinala no mapa 
algunha das zonas do 
mundo que se 
encontran 
sobreexplotadas.

Sinala no mapa 
algunhas das zonas do 
mundo que se encontran
sobreexplotadas.

Sinala no mapa todas as 
zonas do mundo que se 
encontran 
sobreexplotadas e 
establece un vínculo co 
concepto de 
“desenvolvemento 
sostible”.

 Indica as vantaxes e os 
inconvenientes que 
supoñen os procesos de 
deslocalización 
comentando brevemente 
o mapa.

Amosa dificultades 
para utilizar un mapa 
e indicar as vantaxes e
os inconvenientes dos 
procesos de 
deslocalización 
incluso coa axuda do 
docente.

Indica algunhas 
vantaxes /ou 
inconvenientes que 
supoñen os procesos 
de deslocalización 
utilizando o mapa 
pero sen chegar a 
comentalo.

Indica as vantaxes e os 
inconvenientes que 
supoñen os procesos de 
deslocalización 
utilizando o mapa pero 
comentándoo con 
algúns erros.

Indica as vantaxes e os 
inconvenientes que 
supoñen os procesos de 
deslocalización 
utilizando o mapa e 
comentándoo 
correctamente e co 
vocabulario adecuado.

 Localiza onde se 
concentra a industria en 
España e explica por que 
se afirma que a 
localización da industria 
española é moi irregular e
con desequilibrios 
territoriais.

Presenta dificultades 
para localizar a 
concentración 
industrial en España e 
incluso con axuda 
docente non logra 
explicar por que a 
industria española é 
moi irregular e con 

Localiza con algunha 
dificultade onde se 
concentra a industria 
en España e explica de
forma superficial e 
con imprecisións por 
que se afirma que a 
localización da 
industria española é 

Localiza onde se 
concentra a industria en 
España e explica con 
algunha imprecisión por
que se afirma que a 
localización da industria
española é moi irregular
e con desequilibrios 
territoriais.

Localiza onde se 
concentra a industria en 
España e explica con 
precisión por que se 
afirma que a 
localización da industria 
española é moi irregular 
e con desequilibrios 
territoriais.
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desequilibrios 
territoriais.

moi irregular e con 
desequilibrios 
territoriais.

Localiza nun mapa de 
España os dez complexos 
petroquímicos que 
existen.

Ten dificultades para 
localizar nun mapa de 
España algún dos dez 
complexos 
petroquímicos que 
existen incluso coa 
axuda docente.

Localiza con 
imprecisión nun mapa
de España algún dos 
dez complexos 
petroquímicos que 
existen.

Localiza con precisión 
nun mapa de España 
algúns dos dez 
complexos 
petroquímicos que 
existen.

Localiza con precisión 
nun mapa de España os 
dez complexos 
petroquímicos que 
existen.

 
Traza sobre un 
mapamundi o itinerario 
que seguen os produtos 
agrícolas e gandeiros 
investigados nun 
mercado.

Visita un mercado 
pero ten dificultades 
para extraer 
información sobre o 
itinerario que seguen 
os produtos agrícolas 
e gandeiros.

Visita un mercado e 
extrae algunha 
información sobre o 
itinerario que seguen 
os produtos agrícolas 
e gandeiros aínda que 
despois ten 
dificultades para 
plasmalo con 
imprecisións nun 
mapamundi.

Visita un mercado e 
extrae información 
sobre o itinerario que 
seguen os produtos 
agrícolas e gandeiros 
para despois plasmalo 
con algunha 
imprecisión nun 
mapamundi.

Visita un mercado e 
extrae información sobre
o itinerario que seguen 
os produtos agrícolas e 
gandeiros para despois 
plasmalo con total 
corrección nun 
mapamundi.

 Describe coa axuda dun 
mapa as fases que seguiu 
algún produto agrario 
desde a súa orixe até o 
supermercado.

Presenta dificultades 
para describir coa 
axuda dun mapa 
algunha das fases que 
seguiu algún produto 
agrario desde a súa 
orixe até o 
supermercado, con 
erros e imprecisións.

Describe coa axuda 
dun mapa algunha das
fases que seguiu algún
produto agrario desde 
a súa orixe até o 
supermercado, 
cometendo erros na 
súa localización.

Describe coa axuda dun
mapa algunhas das fases
que seguiu algún 
produto agrario desde a 
súa orixe até o 
supermercado, 
cometendo algún erro 
na súa localización.

Describe coa axuda dun 
mapa todas as fases que 
seguiu algún produto 
agrario desde a súa orixe
até o supermercado, sen 
cometer ningún erro.

 Describe coa axuda dun 
mapa as fases que seguiu 
algún produto gandeiro 
desde a súa orixe até o 
supermercado.

Ten dificultades para 
describir coa axuda 
dun mapa algunha das
fases que seguiu algún
produto gandeiro 
desde a súa orixe até o
supermercado, con 
erros e imprecisións.

Describe coa axuda 
dun mapa algunha das
fases que seguiu algún
produto gandeiro 
desde a súa orixe até o
supermercado, 
cometendo erros na 
súa localización.

Describe coa axuda dun
mapa algunhas das fases
que seguiu algún 
produto gandeiro desde 
a súa orixe até o 
supermercado, 
cometendo algún erro 
na súa localización.

Describe coa axuda dun 
mapa todas as fases que 
seguiu algún produto 
gandeiro desde a súa 
orixe até o 
supermercado, sen 
cometer ningún erro.

 Compara dos fotografías 
e enumera tres cambios e 
tres continuidades na 
evolución dos 
intercambios comerciais 
nos últimos anos.

Presenta dificultades 
para comparar 
minimamente dos 
fotografías e necesita 
a axuda constante do 
docente para enumerar
algún cambio e 
algunha continuidade 
na evolución dos 
intercambios 
comerciais.

Compara con axuda 
puntual do docente 
dos fotografías 
destacando algunha 
semellanza e algunha 
diferenza e enumera 
dos cambios e dos 
continuidades na 
evolución dos 
intercambios 
comerciais.

Compara dúas 
fotografías destacando 
algunhas semellanzas e 
algunhas diferenzas, 
enumera tres cambios e 
tres continuidades na 
evolución dos 
intercambios comerciais
e imaxina algún cambio 
que haberá no futuro.

Compara dúas 
fotografías destacando 
diversas semellanzas e 
diferenzas, enumera tres 
cambios e tres 
continuidades na 
evolución dos 
intercambios comerciais 
e imaxina varios 
cambios que haberá no 
futuro.

Busca información sobre 
a China e explica a súa 
importancia no panorama 
político e económico do 
mundo.

Ten dificultades para 
buscar información 
sobre a China e a súa 
importancia no 
panorama político e 
económico mundial.

Busca información 
imprecisa sobre a 
China e explica a súa 
importancia no 
panorama político e 
económico do mundo 

Busca información 
sobre a China e explica 
a súa importancia no 
panorama político e 
económico do mundo 
esquecendo algún dato 

Busca información 
precisa e amplía sobre a 
China e explica a súa 
importancia no 
panorama político e 
económico do mundo 
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aínda que esquecendo 
datos relevantes.

importante. achegando datos 
importantes e relevantes 
e exemplos 
clarificadores.

 Busca información e 
elabora unha ficha sobre 
algunhas das grandes 
organizacións económicas
internacionais.

Presenta dificultades 
para traballar e utilizar
fontes externas para 
buscar información 
sobre algunhas das 
grandes organizacións
económicas 
internacionais e 
elaborar unha ficha.

Busca información 
con axuda puntual do 
docente e elabora 
unha ficha sobre 
algunhas das grandes 
organizacións 
económicas 
internacionais aínda 
que de forma 
incompleta.

Busca información sen 
axuda do docente e 
elabora unha ficha sobre
algunhas das grandes 
organizacións 
económicas 
internacionais aínda que
de forma incompleta.

Busca información sen 
axuda do docente e 
elabora unha ficha sobre 
algunhas das grandes 
organizacións 
económicas 
internacionais de forma 
completa e extensa.

 Busca na Internet o 
significado das siglas dos 
bloques comerciais e que 
países non están 
integrados nalgún destes  
bloques.

Ten dificultades para 
utilizar e traballar coa 
Internet, buscar o 
significado das siglas 
dos bloques 
comerciais e que 
países non están 
integrados nalgún 
destes  bloques.

Busca, con axuda do 
docente, na Internet o 
significado das siglas 
dos bloques 
comerciais e que 
países non están 
integrados nalgún 
destes  bloques aínda 
que comete algún erro
ou non achega toda a 
información requirida.

Busca, sen axuda do 
docente, na Internet o 
significado das siglas 
dos bloques comerciais 
e que países non están 
integrados nalgún 
destes  bloques aínda 
que comete algún erro 
ou non achega toda a 
información requirida.

Busca, sen axuda do 
docente, na Internet o 
significado das siglas 
dos bloques comerciais e
que países non están 
integrados nalgún 
destes  bloques 
ampliando a información
requirida.

 Explica por que o 
turismo de cruceiros se 
está convertendo nun 
motor económico para 
España.

Amosa dificultades 
para comprender a 
importancia do 
turismo de cruceiros 
en España incluso con
axuda docente.

Explica de forma 
breve e imprecisa por 
que se está 
convertendo nun 
motor económico para
España.

Explica de forma breve 
pero correcta por que se
está convertendo nun 
motor económico para 
España.

Explica de forma 
completa, precisa e 
amplía por que se está 
convertendo nun motor 
económico para España.

Elabora unha proposta de 
dinamización do sector 
turístico coherente co 
concepto de turismo 
sostible.

Presenta dificultades 
para elaborar unha 
proposta de 
dinamización do 
sector turístico 
coherente co concepto
de turismo sostible 
incluso coa axuda 
docente.

Elabora unha proposta
de dinamización do 
sector turístico 
coherente co concepto
de turismo sostible de 
forma autónoma pero 
breve e imprecisa en 
canto ao seu contido.

Elabora unha proposta 
de dinamización do 
sector turístico 
coherente co concepto 
de turismo sostible de 
forma autónoma, 
correcta e adecuada.

Elabora unha proposta 
de dinamización do 
sector turístico coherente
co concepto de turismo 
sostible de forma 
autónoma, con gran 
cantidade de detalles, 
ordenada, pulcra e cun 
vocabulario rico e 
adecuado.

 Elabora unha lista de 
postos de traballo directo 
e indirecto que crea o 
turismo.

Presenta dificultades 
para identificar algún 
posto de traballo 
directo ou indirecto 
que crea o turismo 
incluso coa axuda 
docente.

Elabora unha lista 
breve de postos de 
traballo directo e 
indirecto que crea o 
turismo sen axuda 
docente pero 
cometendo algún erro.

Elabora unha lista 
adecuada de postos de 
traballo directo e 
indirecto que crea o 
turismo sen axuda 
docente.

Elabora unha lista 
completa e extensa de 
postos de traballo 
directo e indirecto que 
crea o turismo sen axuda
docente.

 Explica como pode 
contribuír a taxa turística 
á promoción do turismo e
á mellora dos servizos 
dunha zona en beneficio 
dos residentes e dos 
turistas.

Amosa dificultades 
para comprender a 
utilidad da taxa 
turística e a súa 
relación coa 
promoción do turismo
e á mellora dos 
servizos dunha zona 

Explica brevemente e 
con imprecisións 
como pode contribuír 
a taxa turística á 
promoción do turismo
e á mellora dos 
servizos dunha zona 
en beneficio dos 

Explica adecuadamente 
e con algunha 
imprecisión como pode 
contribuír a taxa 
turística á promoción do
turismo e á mellora dos 
servizos dunha zona en 
beneficio dos residentes

Explica adecuadamente 
e con detalles e 
exemplos como pode 
contribuír a taxa turística
á promoción do turismo 
e á mellora dos servizos 
dunha zona en beneficio 
dos residentes e dos 
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en beneficio dos 
residentes e dos 
turistas.

residentes e dos 
turistas.

e dos turistas. turistas.

 
Compara distintos 
indicadores de consumo 
de países como España, 
Francia, Brasil e Nixeria.

Amosa dificultades 
para comparar algún 
dos indicadores de 
consumo de países 
como España, Francia,
Brasil e Nixeria 
incluso coa axuda 
docente.

Compara algún dos 
indicadores de 
consumo de países 
como España, Francia,
Brasil e Nixeria de 
forma autónoma sen 
chegar a ningunha 
conclusión das súas 
consecuencias.

Compara algúns dos 
indicadores de consumo
de países como España, 
Francia, Brasil e 
Nixeria de forma 
autónoma redactando 
algunha das 
consecuencias máis 
destacadas que se 
derivan desta 
disparidade de 
consumo.

Compara distintos 
indicadores de consumo 
de países como España, 
Francia, Brasil e Nixeria
de forma autónoma 
redactando as 
consecuencias máis 
destacadas que se 
derivan desta 
disparidade de consumo 
e extraendo as súas 
propias conclusións.

 
Elabora un esquema 
sinxelo para organizar de 
forma visual os elementos
que fan posible a 
actividade comercial.

Amosa dificultades 
para elaborar un 
esquema sinxelo para 
organizar de forma 
visual os elementos 
que fan posible a 
actividade comercial.

Elabora un esquema 
sinxelo para organizar
de forma visual os 
elementos que fan 
posible a actividade 
comercial de forma 
pouco estruturada e 
incompleta.

Elabora un esquema 
sinxelo establecendo un 
número de categorías 
suficiente para para 
organizar de forma 
visual os elementos que 
fan posible a actividade 
comercial.

Elabora un esquema 
sinxelo establecendo un 
número de categorías 
amplo e completo para 
para organizar de forma 
visual os elementos que 
fan posible a actividade 
comercial.

Busca información e 
elabora unha ficha sobre 
algunhas das grandes 
organizacións económicas
internacionais.

Presenta dificultades 
para traballar e utilizar
fontes externas para 
buscar información 
sobre algunhas das 
grandes organizacións
económicas 
internacionais e 
elaborar unha ficha.

Busca información 
con axuda puntual do 
docente e elabora 
unha ficha sobre 
algunhas das grandes 
organizacións 
económicas 
internacionais aínda 
que de forma 
incompleta.

Busca información sen 
axuda do docente e 
elabora unha ficha sobre
algunhas das grandes 
organizacións 
económicas 
internacionais aínda que
de forma incompleta.

Busca información sen 
axuda do docente e 
elabora unha ficha sobre 
algunhas das grandes 
organizacións 
económicas 
internacionais de forma 
completa e extensa.

Busca na Internet o 
significado das siglas dos 
bloques comerciais e que 
países non están 
integrados nalgún destes  
bloques.

Ten dificultades para 
utilizar e traballar coa 
Internet, buscar o 
significado das siglas 
dos bloques 
comerciais e que 
países non están 
integrados nalgún 
destes  bloques.

Busca, con axuda do 
docente, na Internet o 
significado das siglas 
dos bloques 
comerciais e que 
países non están 
integrados nalgún 
destes  bloques aínda 
que comete algún erro
ou non achega toda a 
información requirida.

Busca, sen axuda do 
docente, na Internet o 
significado das siglas 
dos bloques comerciais 
e que países non están 
integrados nalgún 
destes  bloques aínda 
que comete algún erro 
ou non achega toda a 
información requirida.

Busca, sen axuda do 
docente, na Internet o 
significado das siglas 
dos bloques comerciais e
que países non están 
integrados nalgún 
destes  bloques 
ampliando a información
requirida.
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Describe en grupo a 
estrutura interna dos 
supermercados e grandes 
superficies.

Amosa dificultades 
para traballar en grupo
e estudar a estrutura 
interna dos 
supermercados e 
grandes superficies. 
Necesita a axuda 
constante do docente 
para prestarlles 
atención aos detalles 
máis destacados 
destes  centros 
comerciais e 
analizalos.

Amosa pouco interese
en traballar en grupo e
analizar, aínda coa 
axuda puntual do 
docente, a estrutura 
interna dos 
supermercados e 
grandes superficies, 
achegando 
información pouco 
detallada e imprecisa 
sobre a calidade do 
ambiente e a 
distribución dos 
produtos e as marcas.

Amosa bastante interese
en traballar en grupo e 
analizar, de forma 
autónoma, a estrutura 
interna dos 
supermercados e 
grandes superficies, 
achegando bastante 
información sobre a 
calidade do ambiente e 
a distribución dos 
produtos e as marcas. 
Participa na elaboración
dun informe resumindo 
os resultados do 
traballo.

Amosa moito interese en
traballar en grupo e 
analizar, de forma 
autónoma, a estrutura 
interna dos 
supermercados e grandes
superficies, achegando 
gran cantidade de 
información sobre a 
calidade do ambiente e a
distribución dos 
produtos e as marcas. 
Participa activamente na
elaboración dun informe
resumindo os resultados 
do traballo.

 Explica as diferenzas que
existen entre o comercio 
exterior e o comercio 
interior.

Amosa dificultades 
para explicar e 
comunicar algunha 
diferenza entre o 
comercio exterior e o 
comercio interior.

Identifica algunha 
diferenza entre o 
comercio exterior e o 
comercio interior e 
explícaa de forma 
incompleta e con 
axuda do docente.

Identifica algunhas 
diferenzas entre o 
comercio exterior e o 
comercio interior e 
explícaas de forma 
completa pero simple e 
sen axuda.

Identifica todas as 
diferenzas entre o 
comercio exterior e o 
comercio interior e 
explícaas de forma 
completa, autónoma e 
ampla.

 Explica cal é o papel das 
infraestruturas e os 
medios de transporte no 
desenvolvemento do 
comercio.

Presenta dificultades 
para explicar cal é o 
papel das 
infraestruturas e os 
medios de transporte 
no desenvolvemento 
do comercio.

Explica de forma moi 
simple e concisa cal é 
o papel das 
infraestruturas e os 
medios de transporte 
no desenvolvemento 
do comercio coa 
axuda do docente.

Explica de forma simple
e autónoma cal é o 
papel das infraestruturas
e os medios de 
transporte no 
desenvolvemento do 
comercio.

Explica de forma 
completa e autónoma cal
é o papel das 
infraestruturas e os 
medios de transporte no 
desenvolvemento do 
comercio, establecendo 
relacións complexas 
entre uns e outros.

 Observa o gráfico e 
interpreta o gasto en 
consumo dos fogares 
españois.

Ten dificultades para 
interpretar o gráfico e 
explicar con axuda do 
docente os grupos de 
produtos con taxas 
negativas, positivas e 
pór exemplos de 
artigos ou servizos de 
cada un dos sectores 
de consumo.

Interpreta o gráfico e 
deduce con axuda do 
docente os grupos con
taxas máis positivas e 
con taxas máis 
negativas. Ademais, 
ten dificultades para 
encontrar algún 
exemplo de artigo ou 
servizo de cada  sector
de consumo.

Interpreta o gráfico e 
deduce con axuda 
puntual do docente os 
grupos con taxas máis 
positivas e con taxas 
máis negativas. 
Ademais, propón algún 
exemplo de artigo ou 
servizo de cada un dos 
sectores de consumo.

Interpreta o gráfico e 
deduce de forma 
autónoma os grupos con 
taxas máis positivas e 
con taxas máis 
negativas. Ademais, 
propón varios exemplos 
de artigos ou servizos de
cada un dos sectores de 
consumo.

 Explica as diferenzas 
entre o comercio 
almacenista e o comercio 
detallista.

Amosa dificultades 
para explicar e 
comunicar algunha 
diferenza entre o 
comercio almacenista 
e o comercio 
detallista.

Identifica algunha 
diferenza entre o 
comercio almacenista 
e o detallista e 
explícaa de forma 
incompleta e con 
axuda do docente.

Identifica algunhas 
diferenzas entre o 
comercio almacenista e 
o comercio detallista e 
explícaas de forma 
completa pero simple e 
sen axuda.

Identifica todas as 
diferenzas entre o 
comercio almacenista e 
o comercio detallista e 
explícaas de forma 
completa, autónoma e 
ampla.

Utiliza o gráfico para 
deducir os intercambios 
comerciais realizados por 
España.

Presenta dificultades 
para utilizar o gráfico 
para deducir con 
axuda do docente os 
intercambios 

Utiliza o gráfico para 
deducir algún dos 
intercambios 
comerciais realizados 
por España con axuda 

Utiliza o gráfico para 
deducir algúns dos 
intercambios comerciais
realizados por España 
sen axuda do docente.

Utiliza o gráfico para 
deducir todos os 
intercambios comerciais 
realizados por España de
forma totalmente 
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comerciais realizados 
por España.

do docente. autónoma.

 Interpreta o gráfico para 
deducir cales son os tres 
sectores que encabezan as
exportacións españolas.

Ten dificultades para 
interpretar o gráfico e 
deducir con axuda do 
docente cales son os 
tres sectores que 
encabezan as 
exportacións 
españolas.

Interpreta o gráfico 
con axuda do docente 
pero ten algunha 
dificultade para 
deducir cales son os 
tres sectores que 
encabezan as 
exportacións 
españolas.

Interpreta o gráfico de 
forma autónoma e 
deduce a maioría dos 
sectores que encabezan 
as exportacións 
españolas.

Interpreta o gráfico de 
forma autónoma e 
deduce os tres sectores 
que encabezan as 
exportacións españolas.

 Observa o gráfico de 
sectores e deduce cal 
deles lidera as 
importacións españolas.

Amosa dificultades 
para observar o 
gráfico adecuado e 
con axuda do docente,
deducir que sector 
lidera as importacións 
españolas.

Observa o gráfico 
adecuado pero 
confunde as 
exportacións coas 
importacións aínda 
coa axuda do docente.

Observa o gráfico 
adecuado e coa axuda 
do docente deduce que 
sector lidera as 
importacións españolas.

Observa o gráfico 
adecuado e sen a axuda 
do docente deduce que 
sector lidera as 
importacións españolas.

Describe as relacións 
comerciais que se 
establecen desde América
do Norte.

Presenta dificultades 
para utilizar e 
interpretar o mapa e 
describir as relacións 
comerciais que se 
establecen desde 
América do Norte.

Utiliza e interpreta o 
mapa con axuda 
puntual do docente e 
describe con pouco 
detalle algunha das 
relacións comerciais 
que se establecen 
desde América do 
Norte.

Utiliza e interpreta o 
mapa con autonomía e 
describe con bastante 
detalle algunhas das 
relacións comerciais 
que se establecen desde 
América do Norte.

Utiliza e interpreta o 
mapa con autonomía e 
describe con gran 
precisión todas as 
relacións comerciais que
se establecen desde 
América do Norte.

 Localiza en que ámbitos 
territoriais exercen a súa 
influencia comercial a 
China e o Xapón.

Ten dificultades para 
localizar no mapa 
algún dos ámbitos 
territoriais nos que a 
China e o Xapón 
exercen a súa 
influencia comercial.

Localiza con axuda do
docente algún dos 
ámbitos territoriais 
nos que a China e o 
Xapón exercen a súa 
influencia comercial.

Localiza sen axuda do 
docente algún dos 
ámbitos territoriais nos 
que a China e o Xapón 
exercen a súa influencia
comercial.

Localiza con autonomía 
todos os ámbitos 
territoriais nos que a 
China e o Xapón 
exercen a súa influencia 
comercial.

Determina cal é o papel 
de África no actual 
escenario comercial 
internacional.

Amosa dificultade 
para determinar, con 
axuda sistemática do 
docente, cal é o papel 
de África no actual 
escenario comercial 
internacional.

Determina con axuda 
puntual do docente cal
é o papel de África no 
actual escenario 
comercial 
internacional.

Determina de forma 
autónoma cal é o papel 
de África no actual 
escenario comercial 
internacional.

Determina e desenvolve 
amplamente de forma 
autónoma cal é o papel 
de África no actual 
escenario comercial 
internacional.

 Compara dos fotografías 
e enumera tres cambios e 
tres continuidades na 
evolución dos 
intercambios comerciais 
nos últimos anos.

Presenta dificultades 
para comparar 
minimamente dos 
fotografías e necesita 
a axuda constante do 
docente para enumerar
algún cambio e 
algunha continuidade 
na evolución dos 
intercambios 
comerciais.

Compara con axuda 
puntual do docente 
dos fotografías 
destacando algunha 
semellanza e algunha 
diferenza e enumera 
dos cambios e dos 
continuidades na 
evolución dos 
intercambios 
comerciais.

Compara dos 
fotografías destacando 
algunhas semellanzas e 
algunhas diferenzas, 
enumera tres cambios e 
tres continuidades na 
evolución dos 
intercambios comerciais
e imaxina algún cambio 
que haberá no futuro.

Compara dos fotografías
destacando diversas 
semellanzas e 
diferenzas, enumera tres 
cambios e tres 
continuidades na 
evolución dos 
intercambios comerciais 
e imaxina varios 
cambios que haberá no 
futuro.

 Identifica cales son os 
factores tradicionais que 

Ten dificultades para 
identificar algún 

Identifica algún dos 
factores tradicionais 

Identifica algúns dos 
factores tradicionais que

Identifica todos os 
factores tradicionais que 
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interveñen na localización
industrial.

factor tradicional que 
intervén na 
localización industrial 
incluso con axuda 
docente.

que interveñen na 
localización industrial.

interveñen na 
localización industrial.

interveñen na 
localización industrial.

 Sinala cales son os 
criterios de localización 
industrial actuais.

Amosa dificultades 
para sinalar algún 
criterio actual de 
localización industrial 
incluso con axuda 
docente.

Sinala algún dos 
criterios de 
localización industrial 
actuais.

Sinala algúns dos 
criterios de localización 
industrial actuais.

Sinala todos os criterios 
de localización industrial
actuais describíndoos de 
forma correcta.

 Explicar por que as 
relacións internacionais 
tenden ao 
multilateralismo.

Presenta dificultades 
para comprender que 
é o multilateralismo e 
establecer relacións 
coa temática do 
apartado incluso coa 
axuda do docente.

Comprende que é o 
multilateralismo pero 
ten algunha 
dificultade para 
explicar as relacións 
internacionais actuais 
cometendo erros.

Explica con algunha 
imprecisión por que as 
relacións internacionais 
tenden ao 
multilateralismo.

Explica con gran 
precisión por que as 
relacións internacionais 
tenden ao 
multilateralismo e o 
ilustra con exemplos 
claros e perfectamente 
escollidos.

 Busca información sobre 
a China e explica a súa 
importancia no panorama 
político e económico do 
mundo.

Ten dificultades para 
buscar información 
sobre a China e a súa 
importancia no 
panorama político e 
económico mundial.

Busca información 
imprecisa sobre a 
China e explica a súa 
importancia no 
panorama político e 
económico do mundo 
aínda que esquecendo 
datos relevantes.

Busca información 
sobre a China e explica 
a súa importancia no 
panorama político e 
económico do mundo 
esquecendo algún dato 
importante.

Busca información 
precisa e amplía sobre a 
China e explica a súa 
importancia no 
panorama político e 
económico do mundo 
achegando datos 
importantes e relevantes 
e exemplos 
clarificadores.

 Cita as áreas 
economicamente máis 
desenvoltas e localízaas 
no seu correspondente 
continente.

Amosa dificultades 
para citar algunha das 
áreas economicamente
máis desenvoltas con 
axuda docente pero 
sen chegar a localizala
no seu continente 
correspondente.

Cita algunha das áreas
economicamente máis
desenvoltas sen axuda
docente e localízaa 
con grande 
imprecisión no seu 
continente 
correspondente.

Cita algunhas das áreas 
economicamente máis 
desenvoltas sen axuda 
docente e localízaas con
algunha imprecisión no 
seu continente 
correspondente.

Cita todas as áreas 
economicamente máis 
desenvoltas sen axuda 
docente e localízaas con 
gran precisión no seu 
continente 
correspondente.

 
Explica que é a ONU e 
cita as súas obxectivos 
básicos consultando o 
tiching para elaborar un 
organigrama.

Presenta dificultades 
para recoñecer que é a
ONU e algún dos seus
obxectivos básicos 
incluso coa axuda 
docente.

Recoñece que é a 
ONU, explica que é 
con algunha 
dificultade e 
confusión, e cita 
algúns dos seus 
obxectivos básicos sen
a axuda docente.

Recoñece que é a ONU,
explica que é con 
algunha confusión, e 
cita algúns dos seus 
obxectivos básicos sen a
axuda docente e 
utilizando o tiching para
elaborar un 
organigrama.

Recoñece que é a ONU, 
explica que é con 
claridade e precisión, e 
cita cales son as súas 
obxectivos básicos sen a 
axuda docente e 
utilizando o tiching para 
elaborar un 
organigrama.

 
Busca información sobre 
os fondos, programas ou 
axencias da ONU e 
elabora unha ficha sobre a
UNICEF, a UNESCO, a 
ACNUR e a FAO.

Ten dificultades para 
buscar información 
sobre os fondos, 
programas ou 
axencias da ONU 
confundíndoos entre 

Busca información 
sobre os fondos, 
programas ou 
axencias da ONU 
amosando algunha 
confusión e elabora 

Busca información 
amplía sobre os fondos, 
programas ou axencias 
da ONU aínda que 
cometendo algunha 
confusión e elabora 

Busca información 
amplía e precisa sobre os
fondos, programas ou 
axencias da ONU sen 
cometer confusións e 
elabora unha ficha 
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eles e elaborando 
unha ficha con erros e 
imprecisións sobre a 
UNICEF, a UNESCO,
a ACNUR e a FAO.

unha ficha con algúns 
erros sobre a 
UNICEF, a UNESCO,
a ACNUR e a FAO.

unha ficha con algún 
erro sobre a UNICEF, a 
UNESCO, a ACNUR e 
a FAO.

completa e correcta 
sobre a UNICEF, a 
UNESCO, a ACNUR e a
FAO.

 
Busca na Internet a 
Declaración Universal 
dos Dereitos Humanos e 
relaciona os artigos 1 e 2 
co problema da 
emigración.

Amosa dificultades 
para buscar na 
Internet a Declaración
Universal dos 
Dereitos Humanos 
incluso coa axuda 
docente.

Busca con dificultades
na Internet a 
Declaración Universal
dos Dereitos 
Humanos e relaciona 
de forma ambigua e 
imprecisa os artigos 1 
e 2 co problema da 
emigración.

Busca na Internet a 
Declaración Universal 
dos Dereitos Humanos e
relaciona de forma un 
pouco imprecisa os 
artigos 1 e 2 co 
problema da 
emigración.

Busca con facilidade na 
Internet a Declaración 
Universal dos Dereitos 
Humanos e relaciona de 
forma precisa e correcta 
os artigos 1 e 2 co 
problema da emigración 
utilizando un 
vocabulario rico e 
adecuado.

Elixe unha das comisións 
do Parlamento Europeo e 
busca información na 
Internet sobre os aspectos
que trata.

Presenta dificultades 
para buscar 
información na 
Internet sobre os 
aspectos que trata 
algunha das comisións
do Parlamento 
Europeo incluso coa 
axuda docente.

Elixe unha das 
comisións do 
Parlamento Europeo e
busca información 
imprecisa e 
incompleta na Internet
sobre os aspectos que 
trata.

Elixe unha das 
comisións do 
Parlamento Europeo e 
busca información 
completa pero pouco 
precisa na Internet sobre
os aspectos que trata.

Elixe unha das 
comisións do 
Parlamento Europeo e 
busca información 
completa e precisa na 
Internet sobre os 
aspectos que trata. 
Ademais, acompáñao de 
datos concretos e 
exemplos.

 
Explica que función 
realiza o Consello da UE 
e o Parlamento Europeo.

Ten dificultades para 
diferenciar o Consello
da UE e o Parlamento 
Europeo incluso con 
axuda docente.

Explica as funcións 
que realizan o 
Consello da UE e o 
Parlamento Europeo 
aínda que comete 
confusións e a 
información achegada 
é incompleta e 
imprecisa.

Explica as funcións que 
realizan o Consello da 
UE e o Parlamento 
Europeo aínda que 
comete algunha 
confusión e faltan 
algúns datos 
importantes.

Explica as funcións que 
realizan o Consello da 
UE e o Parlamento 
Europeo sen cometer 
confusións e achegando 
datos importantes e 
relevantes xunto a 
exemplos clarificadores.

Compara dous mapas 
políticos de Europa, 
analiza a evolución das 
súas fronteiras e extrae as
súas propias conclusións.

Presenta dificultades 
para comparar dous 
mapas políticos de 
Europa e analizalos 
coa axuda docente.

Compara dous mapas 
políticos de Europa e 
analiza a evolución 
das súas fronteiras de 
forma imprecisa e 
incompleta sen chegar
a extraer conclusións.

Compara dous mapas 
políticos de Europa, 
analiza a evolución das 
súas fronteiras con 
algún erro ou 
imprecisión e extrae 
algunha pequena 
conclusión.

Compara dous mapas 
políticos de Europa, 
analiza a evolución das 
súas fronteiras con 
precisión e exactitude e 
extrae diversas 
conclusións.

Identifica nun mapa os 
principais focos emisores 
do turismo internacional.

Ten dificultades para 
identificar nun mapa 
algún dos principais 
focos do turismo 

Identifica nun mapa 
algún dos principais 
focos do turismo 
internacional sen a 

Identifica nun mapa 
algúns dos principais 
focos do turismo 
internacional sen a 

Identifica nun mapa 
cales son os principais 
focos do turismo 
internacional sen a 
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internacional incluso 
coa axuda docente.

axuda docente e 
cometendo algúns 
erros.

axuda docente e 
cometendo algún erro.

axuda docente e sen 
cometer ningún erro de 
localización.

 Interpreta nun mapa os 
principais lugares 
receptores de turismo 
internacional.

Amosa dificultades 
para identificar nun 
mapa algún dos 
principais lugares 
receptores do turismo 
internacional incluso 
coa axuda docente.

Identifica nun mapa 
algún dos principais 
lugares receptores do 
turismo internacional 
sen a axuda docente e 
cometendo algúns 
erros.

Identifica nun mapa 
algúns dos principais 
lugares receptores do 
turismo internacional 
sen a axuda docente e 
cometendo algún erro.

Identifica nun mapa 
cales son os principais 
lugares receptores do 
turismo internacional 
sen a axuda docente e 
sen cometer ningún erro 
de localización.

 Describe e compara a 
evolución de cada un dos 
medios de transporte do 
gráfico.

Presenta dificultades 
para describir e 
comparar a evolución 
dalgún dos medios de 
transporte do gráfico 
incluso con axuda 
docente.

Describe e compara a 
evolución dalgún dos 
medios de transporte 
do gráfico de forma 
breve e imprecisa.

Describe e compara a 
evolución de cada un 
dos medios de 
transporte do gráfico de 
forma adecuada e 
comenta brevemente as 
ideas máis relevantes.

Describe e compara 
detalladamente a 
evolución de cada un 
dos medios de transporte
do gráfico e comenta 
con profundidade e 
claridade as ideas máis 
relevantes.

Sinala que inconvenientes
ten a difusión en todo o 
mundo do estilo de vida 
occidental.

Ten dificultades para 
sinalar algún 
inconveniente que ten 
a difusión en todo o 
mundo do estilo de 
vida occidental 
incluso coa axuda do 
docente.

Sinala algún 
inconveniente que ten 
a difusión en todo o 
mundo do estilo de 
vida occidental sen a 
axuda do docente.

Sinala algúns 
inconvenientes que ten 
a difusión en todo o 
mundo do estilo de vida
occidental sen a axuda 
do docente.

Sinala todos os 
inconvenientes que ten a
difusión en todo o 
mundo do estilo de vida 
occidental sen a axuda 
do docente.

Explica por que as 
grandes empresas e os 
gobernos teñen interese 
por controlar a 
información e as 
comunicacións.

Amosa dificultades 
para explicar por que 
as grandes empresas e 
os gobernos teñen 
interese por controlar 
a información e as 
comunicacións 
incluso coa axuda do 
docente.

Explica brevemente e 
con imprecisións por 
que as grandes 
empresas e os 
gobernos teñen 
interese por controlar 
a información e as 
comunicacións.

Explica de forma 
correcta pero breve por 
que as grandes 
empresas e os gobernos 
teñen interese por 
controlar a información 
e as comunicacións.

Explica amplamente e 
de forma correcta por 
que as grandes empresas
e os gobernos teñen 
interese por controlar a 
información e as 
comunicacións. 
Ademais, acompáñao 
con exemplos.

Determina que 
reivindican os grupos 
alternativos na sociedade 
actual.

Presenta dificultades 
para entender que 
reivindican os grupos 
alternativos na 
sociedade actual 
incluso coa axuda do 
docente.

Entende e determina 
algunha das 
reivindicacións dos 
grupos alternativos na 
sociedade actual.

Entende e determina 
algunhas das 
reivindicacións dos 
grupos alternativos na 
sociedade actual.

Entende e determina as 
reivindicacións dos 
grupos alternativos na 
sociedade actual.

Explica que é unha ICTS 
e describe o mapa das 
ICTS de España.

Ten dificultades para 
explicar que é unha 
ICTS incluso coa 
axuda do docente.

Explica que é unha 
ICTS e describe con 
erros e imprecisións o 
mapa das ICTS de 
España.

Explica brevemente que
é unha ICTS e describe 
con algún erro e 
imprecisión o mapa das 
ICTS de España.

Explica amplamente  
que é unha ICTS e 
describe sen erros e con 
precisión o mapa das 
ICTS de España.

 Comenta o gráfico que 
reflicte o gasto en I+D en 
España.

Amosa dificultades 
para realizar algún 
comentario sobre o 
gráfico da 
investimento en I+D 

Comenta brevemente 
e con erros o gráfico 
que reflicte o gasto en 
I+D en España.

Comenta brevemente e 
con algún erro o gráfico
que reflicte o gasto en 
I+D en España.

Comenta amplamente e 
con precisión o gráfico 
que reflicte o gasto en 
I+D en España.
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en España incluso coa 
axuda do docente.

 Describe e caracteriza a 
composición dun teléfono
móbil a partir da 
localización nun mapa 
dos lugares de produción.

Presenta dificultades 
para traballar con 
mapas e cartografar os
lugares de produción 
dos compoñentes dun 
teléfono móbil incluso
coa axuda do docente.

Describe e caracteriza 
a composición dun 
teléfono móbil a partir
da localización nun 
mapa dos lugares de 
produción cometendo 
algunhas imprecisións
e algúns erros.

Describe e caracteriza a 
composición dun 
teléfono móbil a partir 
da localización nun 
mapa dos lugares de 
produción cometendo 
algunha imprecisión e 
algún erro.

Describe e caracteriza a 
composición dun 
teléfono móbil a partir 
da localización nun 
mapa dos lugares de 
produción sen cometer 
imprecisións nin erros.

 Explica en que consiste o
comercio xusto.

Necesita a axuda do 
docente para 
comprender o 
concepto de comercio 
xusto e poder 
explicalo.

Comprende o 
concepto de comercio 
xusto aínda que 
precisa de asistencia 
puntual do docente 
para terminar de 
explicar o seu 
significado.

Comprende o concepto 
de comercio xusto e 
explica en que consiste 
sen axuda do docente 
pero esquecendo algúns 
detalles.

Comprende o concepto 
de comercio xusto e 
explica en que consiste 
de forma totalmente 
autónoma e con todos os
detalles e exemplos.

 Redacta un texto no que 
se posiciona como 
cidadán respecto ao 
problema da acumulación
da débeda externa.

Presenta dificultades 
para comprender o 
problema da débeda 
externa e as súas 
consecuencias e non 
sabe posicionarse 
como cidadán 
respecto ao problema 
da acumulación da 
débeda externa.

Redacta, con axuda 
puntual do docente, un
texto no que se 
posiciona como 
cidadán respecto ao 
problema da 
acumulación da 
débeda externa aínda 
que non ofrece 
argumentos 
convincentes.

Redacta, sen axuda do 
docente, un texto no que
se posiciona como 
cidadán respecto ao 
problema da 
acumulación da débeda 
externa ofrecendo 
argumentos simples e 
sinxelos.

Redacta, de forma 
autónoma, un texto no 
que se posiciona como 
cidadán respecto ao 
problema da 
acumulación da débeda 
externa ofrecendo 
argumentos 
convincentes e razoados.

 Elabora un informe sobre
a calidade de vida 
desigual nalgúns países 
do mundo.

Ten dificultades para 
analizar a información
da táboa e necesita a 
axuda constante do 
docente para elaborar 
con imprecisións un 
gráfico de barras, 
extraer a idea 
fundamental de forma 
imprecisa e redactar 
algunha consecuencia 
que se deriva desta 
capacidade de 
consumo desigual.

Analiza, coa axuda do
docente, a 
información contida 
na táboa e elabora con
imprecisións un 
gráfico de barras para 
comparar a calidade 
de vida dos países en 
cuestión. Extrae a idea
fundamental de forma 
imprecisa, ten algunha
dificultade en 
encontrar o IDH de 
cada país e redacta 
algunhas das 
consencuencias que se
derivan desta 
capacidade de 
consumo desigual.

Analiza, sen a axuda do 
docente, a información 
contida na táboa e 
elabora un gráfico de 
barras para comparar a 
calidade de vida dos 
países en cuestión. 
Extrae a idea 
fundamental de toda a 
información analizada, 
ten algunha dificultade 
en encontrar o IDH de 
cada país e redacta as 
consencuencias que se 
derivan desta 
capacidade de consumo 
desigual.

Analiza, de forma 
autónoma, a información
contida na táboa e 
elabora con precisión un 
gráfico de barras para 
comparar a calidade de 
vida dos países en 
cuestión. Extrae a idea 
fundamental de toda a 
información analizada, 
encontra con facilidade e
rapidez o IDH de cada 
país e redacta con 
corrección as 
consencuencias que se 
derivan desta capacidade
de consumo desigual.

 Compara un país rico 
cun considerado pobre e 
elabora un texto 
sintetizando a 
investigación realizada.

Compara con 
dificultades e 
imprecisións algún 
aspecto económico 
entre dos países pero 
non elabora ningún 
texto en que o resuma.

Compara con algunha 
dificultade e algunha 
imprecisión algúns 
aspectos económicos 
entre dous países e 
elabora un texto 
resumo simple e 

Compara algúns 
aspectos económicos 
entre dous países e 
elabora un texto resumo
simple pero correcto.

Compara todos os 
aspectos económicos 
entre dous países a partir
dun anuario e elabora un
texto resumindo toda a 
investigación e 
extraendo conclusións 
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esquecendo datos. sólidas.

 Analiza os cambios e 
continuidades que se 
produciron nas 
condicións laborais desde
a Primeira Revolución 
Industrial até a 
actualidade.

Amosa dificultades 
para detectar algún 
cambio ou 
continuidade que se 
producira nas 
condicións laborais 
desde a Primeira 
Revolución Industrial 
até a actualidade.

Analiza algún cambio 
e/ou continuidade que 
se produciu nas 
condicións laborais 
desde a Primeira 
Revolución Industrial 
até a actualidade.

Analiza algúns cambios 
e/ou continuidades que 
se produciu nas 
condicións laborais 
desde a Primeira 
Revolución Industrial 
até a actualidade.

Analiza todos os 
cambios e continuidades
que se produciu nas 
condicións laborais 
desde a Primeira 
Revolución Industrial 
até a actualidade.

Compara as imaxes sobre 
a explotación laboral 
infantil e indica as 
diferenzas e as 
similitudes que se 
observan.

Presenta dificultades 
para comparar imaxes 
sobre a explotación 
laboral infantil.

Compara con 
dificultade e erros as 
imaxes sobre a 
explotación laboral 
infantil e indica 
algunha diferenza e/ou
similitude observada.

Compara con 
corrección as imaxes 
sobre a explotación 
laboral infantil e indica 
algunhas diferenzas 
e/ou similitudes que se 
observan.

Compara con corrección
e precisión as imaxes 
sobre a explotación 
laboral infantil e indica 
as diferenzas e as 
similitudes que se 
observan.

 Explica en que consiste 
unha industria 
maquiladora e por que se 
adoitan situar en zonas 
fronteirizas.

Ten dificultades para 
explicar en que 
consiste unha 
industria maquiladora 
incluso con axuda 
docente.

Explica brevemente 
en que consiste unha 
industria maquiladora 
e por que se adoitan 
situar en zonas 
fronteirizas utilizando 
un vocabulario vulgar.

Explica brevemente en 
que consiste unha 
industria maquiladora e 
por que se adoitan situar
en zonas fronteirizas 
utilizando un 
vocabulario adecuado.

Explica amplamente en 
que consiste unha 
industria maquiladora e 
por que se adoitan situar 
en zonas fronteirizas. 
Utiliza un vocabulario 
adecuado e acompáñao 
de exemplos.

 Detalla que organismos 
internacionais teñen como
obxectivo promover os 
dereitos das persoas que 
traballan.

Amosa dificultades 
para indicar un 
organismo 
internacional que ten 
como obxectivo 
promover os dereitos 
das persoas que 
traballan incluso con 
axuda docente.

Indica sen axuda 
docente algún 
organismo 
internacional que ten 
como obxectivo 
promover os dereitos 
das persoas que 
traballan.

Indica sen axuda 
docente algúns 
organismos 
internacionais que teñen
como obxectivo 
promover os dereitos 
das persoas que 
traballan.

Indica sen axuda 
docente os organismos 
internacionais que teñen 
como obxectivo 
promover os dereitos das
persoas que traballan.

 Explica con que 
finalidade se crearon as 
ONG.

Presenta dificultades 
para entender para que
se crearon as ONG 
incluso coa axuda 
docente.

Explica con que 
finalidade se crearon 
as ONG de forma 
imprecisa e 
incompleta.

Explica con que 
finalidade se crearon as 
ONG de forma 
completa, precisa e 
simple.

Explica con que 
finalidade se crearon as 
ONG de forma 
completa, precisa e 
ampliando a información
con exemplos 
clarificadores.

 Participa nun debate no 
que valoran o papel das 
ONG e o FSM na 
resolución dos grandes 
problemas do mundo.

Ten dificultades para 
participar nun debate 
cos compañeiros e 
valorar o papel das 
ONG e o FSM na 
resolución dos 
grandes problemas do 
mundo.

Participa pasivamente 
nun debate cos 
compañeiros para 
valorar o papel das 
ONG e o FSM na 
resolución dos 
grandes problemas do 
mundo.

Participa activamente 
nun debate cos 
compañeiros para 
valorar o papel das 
ONG e o FSM na 
resolución dos grandes 
problemas do mundo.

Participa activamente 
nun debate cos 
compañeiros para 
valorar o papel das ONG
e o FSM na resolución 
dos grandes problemas 
do mundo achegando 
opinións propias 
solidamente 
argumentadas e coa 
axuda de exemplos.

 Opina sobre a posición 
das ONG como lobbys ou
grupos de presión.

Amosa dificultades 
para amosar unha 
mínima opinión sobre 
a posición das ONG 

Opina minimamente 
sobre a posición das 
ONG como lobbys ou 
grupos de presión 

Opina sobre a posición 
das ONG como lobbys 
ou grupos de presión 
pero razoando os seus 

Opina sobre a posición 
das ONG como lobbys 
ou grupos de presión 
razoando os seus 
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como lobbys ou 
grupos de presión 
incluso coa axuda 
docente.

pero sen chegar a 
razoalo de forma 
correcta.

argumentos de forma 
simple.

argumentos de forma 
precisa, cun vocabulario 
rico e adecuado e coa 
axuda de exemplos.

 Sinala os Estados 
subsaharianos cunha 
situación máis 
preocupante debida á 
débeda externa.

Amosa dificultades e 
necesita a axuda 
constante do docente 
para localizar algún 
Estado subsahariano 
cunha situación 
preocupante debida á 
débeda externa.

Sinala, con axuda do 
docente, algúns dos 
Estados subsaharianos
cunha situación máis 
preocupante debida á 
débeda externa.

Sinala, sen axuda do 
docente, algúns dos 
Estados subsaharianos 
cunha situación máis 
preocupante debida á 
débeda externa.

Sinala, sen axuda do 
docente, os Estados 
subsaharianos cunha 
situación máis 
preocupante debida á 
débeda externa e razoa 
con criterio a súa 
elección.

 Indica as consecuencias 
concretas para os países 
máis castigados pola 
débeda externa.

Ten dificultades para 
interpretar a 
información dos 
textos, mapas e 
gráficos e necesita a 
axuda constante do 
docente para indicar 
algunha consecuencia 
concreta para os 
países máis castigados
pola débeda externa.

Interpreta a 
información dos 
textos, mapas e 
gráficos e, con axuda 
puntual do docente, 
indica algunhas das 
consecuencias 
concretas para os 
países máis castigados
pola débeda externa.

Interpreta a información
dos textos, mapas e 
gráficos e, sen axuda do
docente, indica 
algunhas das 
consecuencias concretas
para os países máis 
castigados pola débeda 
externa.

Interpreta a información 
dos textos, mapas e 
gráficos e, sen axuda do 
docente, indica todas as 
consecuencias concretas 
para os países máis 
castigados pola débeda 
externa.

Elabora un mapa 
conceptual dixital para 
organizar os conceptos 
relativos aos grandes 
bloques comerciais, os 
seus membros e os 
obxectivos que 
perseguen.

Presenta dificultades 
para elaborar un mapa
conceptual dixital e 
necesita o apoio 
constante do docente 
para organizar os 
conceptos relativos 
aos grandes bloques 
comerciais, os seus 
membros e os 
obxectivos que 
perseguen.

Elabora un mapa 
conceptual dixital para
organizar os 
conceptos relativos 
aos grandes bloques 
comerciais, os seus 
membros e os 
obxectivos que 
perseguen con axuda 
puntual do docente 
pero cun número 
insuficiente de 
conceptos clave e 
algún erro nos 
conceptos 
fundamentais.

Elabora un mapa 
conceptual dixital para 
organizar os conceptos 
relativos aos grandes 
bloques comerciais, os 
seus membros e os 
obxectivos que 
perseguen sen axuda do 
docente, cun número 
suficiente de conceptos 
clave e algún erro nos 
conceptos fundamentais
e a súa xerarquización.

Elabora un mapa 
conceptual dixital para 
organizar os conceptos 
relativos aos grandes 
bloques comerciais, os 
seus membros e os 
obxectivos que 
perseguen sen axuda do 
docente, cun número 
suficiente de conceptos 
clave e sen erros nos 
conceptos fundamentais 
e a súa xerarquización.

 Explica que implicacións
pode ter producir máis 
barato nos países 
desenvoltos e nos 
subdesenvolvidos 
realizando un debate e 
expresando a propia 
opinión.

Ten dificultades para 
explicar algunha das 
implicacións que pode
ter producir máis 
barato nos países 
desenvoltos e nos 
subdesenvolvidos 
participando 
pasivamente nun 
debate e sen expresar 
a propia opinión.

Explica algunha das 
implicacións que pode
ter producir máis 
barato nos países 
desenvoltos e nos 
subdesenvolvidos 
participando nun 
debate e expresando a 
propia opinión de 
forma pouco 
argumentada.

Explica algunhas das 
implicacións que pode 
ter producir máis barato
nos países desenvoltos e
nos subdesenvolvidos 
participando 
activamente nun debate 
e expresando a propia 
opinión de forma pouco
argumentada.

Explica todas as 
implicacións que pode 
ter producir máis barato 
nos países desenvoltos e 
nos subdesenvolvidos 
participando 
activamente nun debate 
e expresando a propia 
opinión de forma moi 
ben argumentada.

Indica en que continentes Amosa dificultades Indica en que Indica en que Indica en que 
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se sitúan os países pobres 
e os países esquecidos.

para indicar en que 
continente se sitúa 
algún dos países 
pobres ou algún dos 
países esquecidos 
incluso coa axuda 
docente.

continente se sitúa 
algún dos países 
pobres ou algún dos 
países esquecidos sen 
a axuda docente e con 
algunha imprecisión.

continentes se sitúan 
algúns dos países 
pobres e algúns dos 
países esquecidos sen a 
axuda docente e con 
algunha pequena 
imprecisión.

continentes se sitúan os 
países pobres e os países
esquecidos sen a axuda 
docente, demostrando 
gran precisión e 
corrección na súa 
localización.

 Observa un planisferio 
sobre o grao de 
democracia e liberdade 
política e busca 
información na Internet 
para comentar o mapa.

Presenta dificultades 
para comprender un 
planisferio sobre o 
grao de democracia e 
liberdade política 
incluso coa axuda 
docente.

Observa un planisferio
sobre o grao de 
democracia e 
liberdade política, 
encontra algunha 
información imprecisa
e incompleta na 
Internet e coméntao 
con erros.

Observa un planisferio 
sobre o grao de 
democracia e liberdade 
política e encontra 
bastante información 
correcta na Internet para
comentar o mapa 
adecuadamente.

Observa un planisferio 
sobre o grao de 
democracia e liberdade 
política e encontra moita
información correcta na 
Internet para comentar o 
mapa adecuadamente e 
cun vocabulario rico.

 Elabora unha 
presentación dixital na 
que analiza a información
sobre un estado non 
democrático.

Ten dificultades para 
detectar un estado non
democrático e 
encontrar información
diversa sobre algúns 
indicadores incluso 
coa axuda docente.

Elabora unha 
presentación dixital 
con falta de pulcritude
na que analiza parte 
da información dalgún
indicador sobre un 
estado non 
democrático.

Elabora unha 
presentación dixital 
correcta na que analiza 
a información dalgúns 
indicadores propostos 
sobre un estado non 
democrático.

Elabora unha 
presentación dixital 
correcta, pulcra e 
ordenada na que analiza 
a información de todos 
os indicadores propostos
sobre un estado non 
democrático.

BLOQUE HISTORIA
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Utiliza o vocabulario 
histórico e artístico 
imprescindible para cada 
época.

Emprega 
erroneamente o 
vocabulario histórico 
e artístico.

Coñece o vocabulario 
histórico e artístico 
básico, aínda que 
comete imprecisións.

Manexa adecuadamente
a terminoloxía propia da
materia.

Manifesta gran riqueza 
no manexo do léxico 
histórico-artístico. 
Amosa gran soltura 
tanto nas explicacións 
orais como escritas.

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

Ten moitas 
dificultades para 
realizar eixes 
cronolóxicos básicos.

Realiza diversos tipos 
de eixes cronolóxicos 
pero con erros.

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

Manexa con soltura 
diferentes modos de 
periodización e sabe 
relacionar feitos de 
épocas distintas con 
facilidade.

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

Identifica un texto 

como histórico e 
recoñece vagamente o

seu tema sen chegar a 
alcanzar unha 

comprensión clara do 
seu contido nin do seu

Identifica un texto 
como histórico, 
comprende de forma 
aproximada o seu 
contido e relaciónao 
de forma imprecisa 
con algún 
coñecemento 

Le un texto histórico de 
forma comprensiva e 
relaciona o tema do 
fragmento con algúns 
contidos ou 
coñecementos previos 
desenvoltos no tema.

Le un texto histórico de 
forma comprensiva e 
relaciona o tema do 
fragmento cos contidos 
previos desenvoltos no 
tema e amplía 
coñecementos a partir da
súa lectura.
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valor histórico. traballado no tema.

Nomea e identifica catro 
clases de fontes 
históricas.

Le o texto histórico 
proposto de forma 
mecánica e necesita 
pautas ou axuda para 
interpretalo e 
relacionalo cos 
contidos traballados 
no tema.

Le de forma 
comprensiva o texto 
proposto, identifica o 
interese histórico do 
texto e comprende de 
forma aproximada o 
seu contido e 
relaciónao de forma 
imprecisa con algún 
coñecemento 
traballado no tema.

Le de forma 
comprensiva o texto 
proposto, identifica o 
interese histórico do 
texto e relaciona o tema 
de fragmento con 
algúns contidos ou 
coñecementos previos 
desenvoltos no tema.

Le de forma 
comprensiva o texto 
proposto, identifica o 
interese histórico do 
texto e relaciona o tema 
de fragmento cos 
contidos previos 
desenvoltos no tema e 
amplía coñecementos a 
partir da súa lectura.

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

Experimenta 
dificultades na 
interpretación de 
gráficos de certa 
complexidade e 
limítase a seguir 
pautas ou instrucións 
do docente de forma 
mecánica.

Interpreta os gráficos 
propostos con algunha
axuda docente 
ocasional, sinala e ten 
dificultades para 
describir con detalle 
os gráficos, 
relacionalos cos 
contidos do tema ou 
extraer as súas propias
conclusións.

Interpreta os gráficos 
propostos de forma 
autónoma. Explica 
brevemente as 
diferentes variables  e 
relaciona a información 
dos gráficos cos 
contidos traballados no 
tema..

Interpreta os gráficos 
propostos de forma 
autónoma, describe con 
detalle e explica as 
diferentes variables. 
Relaciona a información
dos gráficos cos 
contidos traballados no 
tema e expón 
valoracións ou 
conclusións propias 
sobre o traballo 
realizado.

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

 

Identifica o interese 
histórico dos textos 
propostos e recoñece 
vagamente o seu tema 
sen chegar a alcanzar 
unha comprensión 
clara do seu contido 
nin do seu valor 
histórico e cultural.

Identifica o interese 
histórico dos textos 
propostos, comprende 
de forma aproximada 
o seu contido e 
relaciónao de forma 
imprecisa con algún 
coñecemento 
traballado no tema en 
relación ao 
humanismo e ao 
pensamento de 
Erasmo.

Identifica o interese 
histórico dos textos 
propostos, comprende 
de forma aproximada o 
seu contido e relaciónao
de forma imprecisa con 
algún coñecemento 
traballado no tema en 
relación ao humanismo 
e ao pensamento de 
Erasmo.

Le unha serie de textos 
de forma comprensiva 
recoñecendo o seu valor 
histórico e cultural, 
identifica o seu autor, 
relaciona identifica o seu
autor e relaciona o tema 
de fragmento con algúns
contidos ou 
coñecementos previos 
desenvoltos no tema en 
relación ao humanismo e
ao pensamento de 
Erasmo e amplía 
coñecementos a partir da
súa lectura.

Describe as 
características do 
Humanismo e do 
Renacemento, 
identificando as obras e 
autores máis relevantes 
así como a vixencia do 
seu legado

Amosa pouco interese
polas manifestacións 
artísticas propostas, 
obsérvaas sen 
profundar nas súas 
características nin 
emitir xuízos persoais 
sobre os posibles 
atributos propios dun 
humanista que 
aparecen nas obras.

Amosa algo de 
interese polas 
manifestacións 
artísticas propostas, 
obsérvaas para 
coñecer as súas 
características e emite 
xuízos de valor sobre 
os posibles atributos 
propios dun humanista
que aparecen nas 
obras unicamente 

Amosa certo interese 
polas manifestacións 
artísticas propostas, 
obsérvaas para coñecer 
as súas características e 
emite xuízos de valor 
sobre os posibles 
atributos propios dun 
humanista que aparecen
nas obras.

Amosa un elevado 
interese polas 
manifestacións artísticas 
propostas por iniciativa 
propia, obsérvaas para 
coñecer as súas 
características e emite 
xuízos de valor sobre os 
posibles atributos 
propios dun humanista 
que aparecen nas obras 
contrastando as súas 
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cando se lle require. opinións coas doutras 

persoas.

 Coñece obras e legado de
artistas do Renacemento, 
humanistas e científicos 
da época. Analiza obras, 
ou fragmentos delas, 
dalgúns autores desta 
época no seu contexto.

Esboza unha 
explicación 
incompleta e pouco 
detallada sobre as 
obras propostas.  
Comete erros.

Describe brevemente 
e con corrección as 
obras de arte 
propostas pero non 
afonda no seu estudo.

Describe 
adecuadamente as obras
propostas e as explica 
brevemente  
xustificando as súas 
afirmacións.

Caracteriza con certo 
grao de detalle as  obras 
propostas e as explica 
detidamente, con 
argumentos e con 
exemplos.

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

Amosa 
descoñecemento ou 
dificultades para 
caracterizar a 
monarquía autoritaria 
e o absolutismo sen 
chegar a sinalar 
ningún trazo destes 
sistemas de goberno.

Sinala algunhas 
características 
relevantes do 
absolutismo e da 
monarquía autoritaria 
sen chegar a 
describilas nin a 
comparar ambos os 
dous sistemas de 
goberno

Describe de forma 
adecuada as 
características do 
absolutismo e da 
monarquía autoritaria e 
cita ou explica 
brevemente as súas 
diferenzas máis 
relevantes.

Describe de forma 
detallada as 
características do 
absolutismo e da 
monarquía autoritaria e 
explica de forma 
razoada as súas 
diferenzas máis 
relevantes.

Analiza o crecemento 
económico e a expansión 
territorial que se produciu
durante o reinado dos 
Reis Católicos.

Indica algunha das 
actuacións que 
emprenderon os Reis 
Católicos para unir 
reinos e levar a cabo 
unha expansión 
territorial de forma 
descontextualizada e 
amosando unha baixa 
comprensión do 
proceso de expansión 
da monarquía 
hispánica.

Indica as principais 
actuacións que 
emprenderon os Reis 
Católicos para unir os 
reinos peninsulares e 
esboza unha breve 
explicación sobre a 
relación entre a unión 
de reinos e o propósito
de expansión 
territorial da 
monarquía hispánica.

Explica adecuadamente 
as principais actuacións 
que emprenderon os 
Reis Católicos para unir
os reinos peninsulares e 
establece con claridade 
a relación existente 
entre esta unión de 
reinos e a política 
expansionista dos Reis 
Católicos.

Caracteriza con detalle 
as actuacións que 
emprenderon os Reis 
Católicos para unir os 
reinos peninsulares e 
analiza con detemento  e
claridade a relación 
existente entre esta 
unión de reinos e a 
política expansionista 
dos Reis Católicos.

Caracteriza a 
organización institucional
da Monarquía dos Reis 
Católicos e describe as 
bases da súa política 
interior e exterior.

Cita algún aspecto das
direccións da política 
interior e exterior  dos
Reis Católicos e sinala
algún trazo ou 
característica 
relacionados con estas
políticas.

Cita o nome dos  eixes
ou direccións da 
política internacional 
dos Reis Católicos e 
esboza unha 
explicación breve e 
incompleta sobre estas
orientacións da 
política interior  e 
internacional.

Describe 
adecuadamente as 
principais 
características da  
política interior e 
exterior dos Reis 
Católicos e sinala algún 
feito ou suceso histórico
relacionado con estas  
políticas.

Describe con detalle as 
características da 
política interior e 
internacional dos Reis 
Católicos e comenta os 
feitos ou sucesos 
históricos máis 
relevantes relacionados 
con estas orientacións da
política.

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

Expón, con lagoas e 
falta de precisión, as 
relacións existentes 
entre o descubrimento
de América e a 
procura de novas rutas
comerciais cara ao 
afastado Oriente.

.

Expón con brevidade 
e corrección as 
relacións existentes 
entre o descubrimento
de América e a 
procura de novas rutas
comerciais cara ao 
afastado Oriente.

Caracteriza as relacións 
existentes entre o 
descubrimento de 
América e a procura de 
novas rutas comerciais 
cara ao afastado Oriente
detallando a 
importancia económica 
desta nova ruta como 
motor do descubrimento
de América.

Caracteriza as relacións 
existentes entre o 
descubrimento de 
América e a procura de 
novas rutas comerciais 
cara ao afastado Oriente 
detallando a importancia
económica desta nova 
ruta como motor do 
descubrimento de 
América e expondo 
opinións ou realizando 
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achegas propias sobre 
esta cuestión.

Caracteriza as sociedades 
indíxenas americanas e a 
súa organización social, 
económica e política.  
Sopesa interpretacións 
conflitivas sobre a 
conquista e a 
colonización de América.

Indica de forma 
descontextualizada 
que a colonización de 
América tivo 
consecuencias 
demográficas e sociais
sobre a poboación 
indíxena que aínda 
perduran na 
actualidade, coñece 
algúns dos problemas 
da poboación indíxena
e sinala o nome 
dalgún pobo indíxena 
na actualidade.

Describe de forma 
concisa os problemas 
da poboación indíxena
de América sinalando 
por que moitos deles 
teñen a súa orixe na 
colonización de 
América, describe de 
forma incompleta 
algunhas 
reivindicacións da 
poboación indíxena e 
sinala o nome das 
pobos indíxenas 
actuais.

Describe 
adecuadamente os 
problemas da poboación
indíxena de América 
explicando por que 
moitos deles teñen a súa
orixe na colonización de
América, describe as 
reivindicacións máis 
importantes da 
poboación indíxena e 
sinala o nome das pobos
indíxenas actuais 
localizando os países 
nos que se concentra 
cada pobo indíxena

Describe con detalle os 
problemas da poboación 
indíxena de América 
explicando por que 
moitos deles teñen a súa 
orixe na colonización de 
América, analiza e 
valora as reivindicacións
máis importantes da 
poboación indíxena e 
sinala o nome das pobos 
indíxenas actuais 
localizando os países 
nos que se concentra 
cada pobo indíxena e o 
número aproximado de 
membros de cada pobo.

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

Esboza unha 
explicación 
incompleta e pouco 
detallada sobre a 
guerra dos Trinta 
Anos e sinala de 
forma errónea ou 
imprecisa as causas 
polas que se implicou 
a monarquía hispánica
neste conflito.

Identifica e describe 
brevemente a guerra 
dos Trinta Anos 
sinalando de forma 
concisa a orixe 
política deste 
enfrontamento e 
establecendo as causas
polas que se implicou 
a monarquía hispánica
neste conflito.

Identifica e describe 
adecuadamente a guerra
dos Trinta Anos 
explicando a orixe 
político deste 
enfrontamento e 
establecendo as causas 
polas que se implicou a 
monarquía hispánica 
neste conflito.

Identifica e describe con 
detalle a guerra dos 
Trinta Anos, explica a 
orixe deste 
enfrontamento, establece
as causas polas que se 
implicou a monarquía 
hispánica neste conflito 
e sinala como repercutiu 
este conflito na 
monarquía hispánica.

Analiza a organización 
institucional, económica e
social dos reinos 
hispánicos durante o 
século XVII.

Sinala algún trazo 
común que 
compartían os 
monarcas Felipe III, 
Felipe IV e Carlos II 
na súa forma de 
exercer o poder sen 
describilo nin 
explicalo.

Explica brevemente e 
con corrección algúns 
trazos que compartían 
os monarcas Felipe 
III, Felipe IV e Carlos 
II na súa forma de 
exercer o poder.

Explica adecuadamente 
os trazos máis 
relevantes que 
compartían os monarcas
Felipe III, Felipe IV e 
Carlos II na súa forma 
de exercer o poder.

Explica correcta e 
detalladamente os trazos
máis relevantes que 
compartían os monarcas 
Felipe III, Felipe IV e 
Carlos II na súa forma 
de exercer o poder 
valorando as 
repercusións que tivo a 
súa falta de interese por 
ocuparse das tarefas do 
Estado.

Describe as causas da 
crise demográfica, 
económica e política dos 
reinos hispánicos no 
século XVII.

Explica con 
imprecisión e 
cometendo erros as 
causas da crise 
demográfica, 
económica e política 
dos reinos hispánicos 
no século XVII.

Explica 
superficialmente pero 
sen erros a crise 
económica e política 
dos reinos hispánicos 
no século XVII.

Explica correctamente a
crise económica e 
política dos reinos 
hispánicos no século 
XVII.

Explica correctamente e 
amplía información 
sobre a crise económica 
e política dos reinos 
hispánicos no século 
XVII.

Caracteriza o 
funcionamento da 
monarquía absolutista 
identificando os 

Descoñece o 
funcionamento da
monarquía absolutista 
así como as súas 

Coñece 
superficialmente os 
aspectos máis 
característicos das 

Explica adecuadamente 
o funcionamento das 
monarquías absolutas e 
coñece o funcionamento

Explica con gran 
profundidade e con un 
gran dominio da 
expresión escrita amplos
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Estándares
Indicador de Logro

1
Mal

Indicador de Logro
2

Regular

Indicador de Logro
3

Ben

Indicador de Logro
4

Moi Ben
principios nos que se 
fundamenta e as súas 
principais institucións.

principais institucións. monarquías 
absolutistas.

das súas institucións. aspectos das monarquías
absolutas.

Recoñece as bases da 
monarquía parlamentaria, 
o funcionamento do 
parlamentarismo neste 
período e os sucesos que 
favoreceron o seu 
desenvolvemento

Descoñece o 
funcionamento da 
monarquía 
parlamentaria e ignora
a revolución inglesa 
así como os principios
ideolóxicos que a 
inspiraron.

Coñece vagamente as 
consecuencias que 
tivo a revolución 
inglesa en relación a 
consolidación da 
monarquías 
parlamentaria.

Explica adecuadamente 
todo o relativo a 
revolución inglesa e 
caracteriza a 
monarquías 
parlamentaria.

Explica con detalle o 
sistema parlamentario 
inglés e distingue o seu 
funcionamento do 
sistema absolutista.
Coñece con precisión as 
súas institucións.

Identifica e describe as 
principais manifestacións 
culturais e literarias do 
Século de Ouro Español.

Enumera algún trazo 
da cultura e da arte  
barroca pero hoi fai de
forma inconexa e 
amosa un baixo grao 
de coñecemento deste 
estilo.

Explica brevemente e 
de forma incompleta a
maioría dos trazos e 
características da 
cultura do século de 
Ouro e da arte 
Barroca.

Explica adecuadamente 
todos ou a maioría dos 
trazos e características 
relevantes do Século do 
Ouro e da arte Barroca

Explica de forma 
detallada os trazos e 
características máis 
relevantes do Século do 
Ouro e da arte Barroca.  

              

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi ben

3 Ben

2 Regular

1 Mal

6.4.  Grao  mínimo  de  consecución.  Criterios  e  estándares  avaliables

mínimos

Para obter a cualificación de aprobado os alumnos de Xeografía  e Historia de 3º ESO 

deberán ser capaces como mínimo de:

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi bien

3 Ben

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
139



2 Regular

1 Mal

CONTIDOS MÍNIMOS ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO
1 2 3 4

O espazo físico

1. Localizar e interpretar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa ou 
imaxe satélite.
2. Analizar e identificar as formas 
de representación do noso planeta: os 
mapas.

O espazo humano

3. Coñecer a organización 
administrativa e territorial de España.

4. Analizar os datos de peso do 
sector terciario dun país fronte aos do 
sector primario e secundario extraendo 
conclusións.
5. Recoñecer as actividades 
económicas que se realizan en Europa, 
nos tres sectores, identificando distintas
políticas económicas.
6. Entender a idea de 
desenvolvemento sostible e as súas 
implicacións.

7. Localizar os recursos agrarios 
naturais no mapa mundial.
8. Explicar e localiza os tipos de 
pesca e os seus problemas.

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

1. Clasifica e distingue tipos de mapas e 
imaxes satélite.

2. Coñece e interpreta os diferentes tipos 
de mapas temáticos.

3. Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, 
provincias, illas.
4. Compara a poboación activa de cada 
sector en diversos países e analiza o grao 
de desenvolvemento que amosan estes 
datos.
5. Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos.

6. 1. Define desenvolvemento sostible e 
describe conceptos chave relacionado con 
el.
6. 2. Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles.
7. Localizar os recursos agrarios naturais 
no mapa mundial.
8. Procura información sobre a 
sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 
usando recursos impresos e dixitais.
9.1. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de minerais no
mundo.
9.2. Localiza e identifica nun mapa as 
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principais zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía no mundo.
9.3. Identifica e nomea algunhas enerxias 
alternativas.
9.4. Localiza nun mapa os países máis 
industrializados do mundo, a través de 
lendas e símbolos.

CONTIDOS MÍNIMOS ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO
1 2 3 4

10. Entender os fluxos e os bloques
comerciais.

11. Analizar o desenvolvemento do
turismo e a súa importancia económica.
12. Relacionar áreas de conflito 
bélico no mundo con factores 
económicos.

Bloque Historia

13. Identificar, nomear e clasificar 
fontes históricas, e explicar diferenzas 
entre interpretacións de fontes diversas.
14. Explicar as características de 
cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da 
historia diferenciando períodos que 
faciliten o seu estudo e a súa 
interpretación.
15. Utilizar o vocabulario histórico 
e artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado.

16. Comprender a significación 
histórica da etapa do Renacemento en 
Europa.
17. Coñecer a importancia da arte 
renacentista e barroca en Europa e en 
América.
18. Comprender a diferenza entre 
os reinos medievais e as monarquías 

10.1. Describe as características do 
comercio internacional na actualidade.
10.2. Describe o funcionamento dos 
intercambios a nivel internacional, 
utilizando mapas temáticos e gráficos nos 
que se reflictan as liñas de intercambio.
11. Analiza o desenvolvemento do turismo
e a súa importancia económica.

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

13. Nomea e identifica catro clases de 
fontes históricas.

14.1. Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade.
14.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos.

15. 1.Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época
15.2. Distingue modos de periodización 
histórica (Idade Moderna, Renacemento, 
Barroco, Absolutismo etc)
16. Identifica trazos do Renacemento e do 
Humanismo e describe as súas 
características.
17. Caracteriza o Renacemento e o 
Barroco.

18. Distingue as características de réximes
monárquicos autoritarios, parlamentarios e
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modernas.
19. Analizar o reinado dos Reis 
Católicos como unha etapa de 
transición entre a Idade Media e a 
Idade Moderna.

absolutos.
19. Caracteriza a organización 
institucional da Monarquía dos Reis 
Católicos e describe as bases da súa 
política interior e exterior.

CONTIDOS MÍNIMOS ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO
1 2 3 4

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

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

22. Recoñecer e caracterizar con 
detalles os diferentes sistemas políticos
que se implantaron e desenvolveron ao 
longo do século XVII.

23. Describe as características do 
Barroco, identificando as obras e 
autores máis relevantes deste 
movemento artístico e cultural.

20.1.Explica as causas que conduciron á 
descuberta de América para Europa, a súa 
conquista e a súa colonización.
20.2. Caracteriza as sociedades indíxenas 
americanas e a súa organización social, 
económica e política.
21. 1.Analiza a organización institucional 
económica e social dos reinos hispánicos 
durante o século XVII.
21.2. Describe as causas da crise 
demográfica, económica e política dos 
reinos hispánicos no século XVII.

22.1.Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as súas
principais institucións.
22.2. Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria e o funcionamento do 
parlamentarismo.

23. Identifica e describe as principais 
manifestacións culturais e literarias do 
Século de Ouro Español.
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6.5.Taboa cos indicadores da adquisición das Competencias Básicas

1 2 3 4

Competencia en
comunicación 
lingüística

 Interpreta diferentes tipos de textos.
 Expresa adecuadamente as súas ideas oralmente e por escrito, 

empregando a descrición e a argumentación.
 Elabora definicións dos conceptos estudados, utilizando a 

terminoloxía adecuada.
Competencia  Extrae, analiza e comprende os datos cuantitativos de táboas, 
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matemática
gráficos e diagramas.

 Fai cálculos matemáticos sinxelos para comparar fenómenos 
de carácter social e xeográfico.

Competencia 
dixital

 Obtén información a través de varios tipos de fontes: imaxes 
fotográficas, documentos cartográficos...

 Analiza datos numéricos e indicadores socieconómicos de 
táboas e diagramas.

 Utiliza os buscadores para localizar información en Internet, 
seguindo un criterio específico.

 Analiza, relaciona, compara e sintetiza a información 
procedente de todas as fontes traballadas.

Competencia 
social e cívica

 Coñece os axentes e institucións básicas que interveñen na 
economía de mercado.

 Entende os cambios que se están producindo nas relacións 
económicas e sociais a escala mundial.

 Analiza as causas e consecuencias  das tendencias migratorias 
predominantes no mundo actual.

 Reflexiona de forma crítica sobre problemas sociais como a 
existencia de colectivos desfavorecidos.

 Comprende os valores democráticos.
Conciencia 
cultural e artística

 Mostra interese pola conservación do patrimonio cultural e 
contribúe a súa defensa e protección.

Competencia para
aprender a 
aprender

 Desenvolve un aprendizaxe continuo con actualizacións 
permanentes.

 Busca explicacións multicausais para comprender un 
fenómeno e avaliar as súas consecuencias.

 Comunica e expresa de forma efectiva os resultados do propio
traballo

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor

 Comprende as actividades plantexadas e planifica a estratexia 
más axeitada para resolvelas.

 Argumenta de forma lóxica e coherente os seus puntos de 
vista

6.6. Concrecións metodolóxicas e estratexias didácticas

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.
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Traballo individual, no que se terán en conta aspectos como:

 A  capacidade  de  descrición,  de  relación  e  de  análise  dos  conceptos  históricos  e

xeográficos.

 A expresión e a comprensión dos mesmos tanto de forma oral como escrita.

 Os conceptos específicos da U.D.

 Desenvolvemento de actitudes cara á materia.

 Grao de consecución das competencias básicas.

O traballo en grupo, no que se fai especial fincapé porque permite unha distribución de

tarefas, axuda á asunción de responsabilidades persoais e enriquece a calidade das actividades.

Os instrumentos de avaliación deben cumprir os seguintes requisitos: Serán variados para

permitir  avaliar  distintas  capacidades  e  o  diferente  nivel  de  adquisición  dos  contidos.  Deben

proporcionar información concreta do que se pretende. Serán os seguintes:

 A observación, que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos

contidos conceptuais e dos procedementos e, sobre todo, dos actitudinais tanto no que se

refire ao interese pola materia como ás actitudes sociais máis relevantes, tales como a

convivencia,  a  tolerancia,  a  solidariedade  e  a  participación  crítica.  Observarase  o

respecto  entre  os  compañeiros  e  respecto  ao  profesor.  Ademais  terase  en  conta  a

limpeza e o coidado tanto da aula como o do seu propio material e o dos compañeiros.

 As probas,  que teñen o mesmo carácter que as actividades de desenvolvemento das

U.D.  e  polo  tanto  adoptarán  formulacións  semellantes,  reflectirán  unicamente  os

contidos  traballados  e  estableceranse  nun  contexto  de  negociación  das  mesmas  co

alumnado a quen van orientadas. Así que calquera das actividades que se presentan é

susceptible  de  ser,  ao  mesmo  tempo,  actividade  de  aprendizaxe  e  de  avaliación.

Mediante  estas  probas  comprobarase  a  comprensión  e  asimilación  dos  estándares

establecidos.

 Os traballos de clase e os traballos voluntarios permiten un seguimento do nivel de

organización que van acadando os alumnos/as: busca de fontes, organización dun guión,

planificación  dos  pasos  a  seguir,  corrección  do emprego  de  información gráfica  ou

estatística, etc. Débense alternar os traballos escritos con outros de exposición oral e en

formatos dixitais. 
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 Supervisarase o Caderno de traballo para ter coñecemento sobre a realización de todas

as tarefas encomendadas, a correcta expresión oral e escrita e a limpeza na presentación.

6.7. Instrumentos  de avaliación, cualificación e promoción

 Farase unha  proba inicial a principios do curso para detectar o nivel do alumnado.

Poden servir as primeiras actividades do curso. Será orientativa e non cuantificable nin

avaliable.

 Realizaranse  probas escritas acordadas con antelación suficiente entre profesorado e

alumnado.  Serán  dúas  por  avaliación.  A estrutura  de  estas  poderá  incluir  cuestións

teóricas e prácticas, especificando a puntuación de cada unha. Os exercicios prácticos

constarán de mapas para localizar, identificar; comentarios de feitos históricos; gráficos;

diagramas de sectores, de barras..; comentarios de láminas de arte e de fotografías... As

cuestións  teóricas  serán  variadas  e  incluirán  preguntas  de  definir,  de  relacionar,  de

razoar e deducir, de explicar, de sintetizar e esquematizar...

 Haberá exercicios diarios tanto orais como escritos.

 O  profesorado  revisará  periodicamente  os  cadernos  de  clase. Comprobará  o  seu

contidos: explicacións, exercicios, resumos, traballos...Valorará a boa presentación, que

estean ao día e completas, a ausencia de erros ou a corrección dos mesmos...

 Haberá un traballo por avaliación. Entendemos por traballo todas aquelas actividades

que implican busca de información en libros, internet..., planificación, organización e

presentación.  Estes  traballos  poderán  ser  realizados  en  diferentes  soportes  (papel,

soporte dixital, multimedia,….).

 As lecturas son voluntarias e como tal so poden ser avaliadas ao final do proceso. Serán

un mínimo de unha e un máximo de tres ( neste caso unha por avaliación).

 Tanto  nas  probas  escritas  como  no  caderno  de  clase  valorarase  a  presentación,  a

expresión e a corrección ortográfica.

 Tamén se terán en conta as intervencións ante o conxunto da clase o en grupo.
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 Outros aspectos a considerar serán a observación da actitude cotiá dos alumnos, o grao

de interese e participación nas tarefas escolares, a atención ao profesor, a puntualidade,

o comportamento...Estes  aspectos  teñen   unha avaliación continuada,  valorando ou

penalizando a súa evolución durante o curso.

 A plantilla de observación do profesor debe recoller en cada avaliación algún elemento

avaliable sobre intervención do alumno/a na clase, grao de interese, participación,…

Concreción dos Criterios de cualificación

Controis obxectivos que consistirán en:

80%
 Probas escritas 60%

 Probas orais 10%
 Cuestionarios e test 10%

Actividades diversas:

10%

 Exercicios na aula-taller 2%

 Caderno de traballos 2%
 Traballos escolares individuais ou en grupo 2%
 Lecturas voluntarias de libros recomendados 2%
 Actividades complementarias 2%

Avaliación do comportamento socio-educativo. Observación na aula:

10%

 Organización e conclusión de tarefas. 2%
 Responsabilidade, esforzo e interese. Puntualidade. 2%
 Respecto  e  tolerancia  nas  relacións  cos  demais  (compañeiros  e

profesores).
2%

 Cumprimento das normas de convivencia. 2%
 Adquisición de hábitos de hixiene e saúde. 2%

Promoción do alumnado

Aqueles  alumnos/as  que  teñan  unha  avaliación  negativa  deberán  facer  probas  de

recuperación para cada avaliación. Estas constarán de:

a) Recuperación das probas escritas.

b)  Realización  dos  traballos  e  actividades  que  non  foron  feitas  ou  estaban  avaliadas

negativamente.

A nota da recuperación será o resultado de:

 O resultado de: proba escrita + actividades e traballo.
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 Aqueles alumnos/as que non acaden os 5 puntos terán unha proba extraordinaria no

mes de setembro.

 Se nesta proba acadan os 5 puntos ou mais será considerada superada a materia.

Incluímos  nesta  programación  a  posibilidade  de  avaliar  mediante  o  Portfolio  no  que

recolleríamos as seguintes evidencias:

 Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares

definidos na unidade.

 Mapas conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas.

 Produtos  de  aprendizaxe  deseñados  para  poder  aplicalos  en  tarefas  realizadas  nun

contexto real; por exemplo: murais, traballos de aplicación das tarefas, etc.

 Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe.

 Problemas  de  aplicación  de  contidos  nos  que  é  necesario  o  desenvolvemento  do

razoamento lóxico.

 Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.

6.8. Materias e recursos didácticos

 O libro do alumnado para a área de Xeografía e Historia 3º ESO

  Os  recursos  fotocopiables  da  proposta  didáctica,  con  actividades  de  reforzo,  de

ampliación e de avaliación.

  O libro dixital.

  O CD que acompaña á proposta didáctica.

 Emprego das novas tecnoloxías: aulas tic, audiovisuais...

Lecturas recomendadas para 3º de ESO:

Autor Título Editorial

Allende, I. El bosque de los pigmeos Sudamericana

O´Callaghan i Duch, E. El color de la arena Edelvives

Sierra i Fabra, J. Donde el viento da la vuelta Edebé

Sierra i Fabra, J. El soldado y la niña SM
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Gómez, R. 7 cuentos crudos SM

Lourenzo, M. Irmán do vento Xerais

Arenal, S. No hay tiempo para jugar Media Vaca

Ellis, D. El pan de la guerra Edelvives

Benjelloum, T. La escuela vacía RBA

Alonso, Fran Cartas de amor Xerais

Place, F. Los últimos gigantes Blume

Sierra i Fabra, J. La música del viento SM

Sierra i Fabra, J. La piel de la memoria Edelvives

Aleixandre, M. A expedición do Pacífico Xerais

Fernández Paz, A. As flores radiactivas Xerais

Caride, R. A negrura do mar Xerais

Caride, R. As aventuras de Said e Sheila Xerais

Reimóndez, M. Usha Everest

Barceló, E. La mano de Fatma Alba

Naïr, S. La inmigración explicada a mi hija Plaza y Janés

Sierra i Fabra, J. Chamando ás portas do ceo Edebé-Rodeira

Lourenzo, M. Tanis I o Mocos Edelvives

Giono, J. El hombre que plantaba árboles Olañeta

Puig, LL. Historia de la Unidad Europea Anaya

7. Xeografía e Historia   4ºESO

7.1. Obxectivos xerais

O principal obxectivo marcado para a área de Ciencias Sociais en todos os cursos da E.S.O é

ensinar a aprender ao alumno para que, mediante a utilización das estratexias adecuadas, poida

obter un mellor e maior rendemento empregando un tempo e esforzo razoable, e camiñar cara a

autonomía do mesmo.

É neste último curso da etapa cando deben de aprender definitivamente a organizarse os seus

estudos,  deben  de  demostrar  que  son  capaces  de  aprender  a  aprender.  O  alumno  debe  de
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comportarse, no posible, como unha persoa autónoma. Por iso, é importante pór en práctica unha

metodoloxía na cal o profesor interveña o menos posible no proceso, para comprobar o grao de

autonomía alcanzado.

O papel docente orientarase a dirixir e axudar; as e os estudantes deberán de ser, na medida

do  posible,  os  artífices  da  súa  aprendizaxe,  partindo  dos  obxectivos  xerais  marcados,  e

confeccionando segundo avancen no curso, eles mesmos, os obxectivos concretos de cada unidade

didáctica e sendo igualmente eles, os avaliadores da súa propia aprendizaxe. O alumnado debe ser

quen decida a forma de organizar e estruturar a información que lle chegue e a forma de orixinar os

seus propios coñecementos, de elixir como estruturalos en esquemas de coñecemento para poder

interiorizalos  e  plasmalos  despois,  no  papel  (apuntes,  esquemas,  mapas,  controis,  traballos  de

sínteses ou de investigación).

Os obxectivos xerais para a aprendizaxe da historia deberán ser desenvolvidos axudándose

do libro de texto (contidos  mínimos)  e  ampliando os contidos,  na medida dos  seus intereses e

capacidades, a partir de información adicional proporcionada polo profesor ou profesora, lecturas

dos  libros  de  obrigada  utilización,  uso  de  bibliografía  recomendada  ou  buscada  libremente  na

biblioteca,  información  fornecida  por  Internet,  e  demais  fontes  de  información  que  se  crea

conveniente en cada momento.

Ao longo dos cursos anteriores debeu aprender (insistirase niso durante o presente) opcións

ou estratexias de aprendizaxe, para que planifiquen o seu traballo de acordo coas súas posibilidades

e circunstancias, coñezan o funcionamento dos seus propios mecanismos mentais e autorregulen o

seu proceso de aprendizaxe, decidindo cales destas estratexias empregará en cada caso, e como e

porqué o fan en cada caso, comprobando se lle dan ou non resultado, poida cambialas por outras, e

aprenda a responsabilizarse da súa propia aprendizaxe.

7.2  Unidades  didácticas.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,

estándares de aprendizaxe, indicadores de logro, criterios, procedementos,

instrumentos de cualificación e competencias  

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi ben

3 Ben
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2 Regular

1 Mal

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PROBAS ESCRITAS PE

PROBA ORAL PO

TRABALLO NA CLASE TC

OBSERVACIÓN NA AULA OA

TRABALLO INDIVIDUAL TI

 1. O século XVIII en Europa ata 1789

OBXEC-
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICA-
DORES DE

LOGRO CRIT.
CUAL.

PROCED.
INSTRUM

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

a
c
d
g
h
l
ñ

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

1.1. Explicar as 
características 
do Antigo 
Réxime nos 
seus sentidos 
político, social 
e económico.

1.1.1. Establece, a 
través da análise de 
textos, a diferenza 
entre o Absolutismo 
e o Parlamentarismo.
1.1.2. Distingue 
conceptos históricos 
como Antigo Réxime
e Ilustración.

10 %

20 %

PE
TI
OA

PE
TI
OA

CSC
CAA
CCL

CSC
CAA
CCL

f
h
l
n
ñ

1.2. 
Ilustración.

1.2. Coñecer o 
alcance da 
Ilustración 
como novo 
movemento 
cultural e social

1.2.1. Describe as 
características da 
cultura da Ilustración
e as implicacións que
ten nalgunhas 
monarquías.

50 % PE
TI
OA

CSC
CCEC
CCL
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en Europa e en 
América.

f
g
l
n

1.3. Arte e 
ciencia en 
Europa no 
século 
XVIII.

1.3. Coñecer os 
avances da 
Revolución 
Científica desde
os séculos XVII
e XVIII.

1.3.1. Aprecia os 
avances científicos e 
a súa aplicación á 
vida diaria, e 
contextualiza o papel
dos científicos na súa
propia época.
1.3.2. Comprende as 
implicacións do 
empirismo e o 
método científico 
nunha variedade de 
áreas.

10 %

10 %

PE
TI
OA

PE
TI
OA

CSC
CMCCT
CAA

CSC
CMCCT

2. A era das revolucións liberais

 

OBXEC-
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICA-
DORES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROCED.
INSTRUM

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

a
c
d
g
h
l

2.1. 
Revolucións 
burguesas 
nos séculos 
XVIII e XIX:
bases 
ideolóxicas 
(liberalismo,n
acionalismo e
rexionalismo)
, económicas 
e sociais; 
principais 
consecuencia
s.

2.1. 
Comprender o 
alcance e as 
limitacións dos 
procesos 
revolucionarios
dos séculos 
XVIII e XIX.

2.1.1. Sopesa as 
razóns dos 
revolucionarios para 
actuar como o 
fixeron.

2.1.2. Recoñece, 
mediante a análise de
fontes de diversas 
épocas, o valor 
destas non só como 
información senón 
tamén como 
evidencia para os/as 
historiadores/as.

20 %

10 %

PE
TI
PA

TI
TC
OA

CSC
CAA
CCL

CSC
CAA
CCL

a
c
d
g
h
l
ñ

2.2. 
Revolucións 
burguesas 
nos séculos 
XVIII e XIX:
periodización
e feitos 
principais. 
Restauración.

2.2. Identificar 
os principais 
feitos das 
revolucións 
liberais 
burguesas en 
Europa e 
América nos 
séculos XVIII e

2.2.1. Redacta unha 
narrativa sintética 
cos principais feitos 
dalgunha das 
revolucións 
burguesas da 
primeira metade do 
século XIX, 
acudindo a 

20 % PE
TI
OA

CSC
CAA
CCL
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Procesos 
unificadores 
e 
independentis
tas. O caso 
español

XIX. explicacións causais, 
e sinala os proles e 
os contras.
2.2.2. Redacta unha
narrativa sintética 
cos principais feitos 
dalgunha das 
revolucións 
burguesas do século 
XVIII, acudindo a 
explicacións causais, 
e indica os proles e 
os contras.
2.2.3. Discute as 
implicacións da 
violencia 
empregando diversos
tipos de fontes.

40 %

10 %

PE
TI
OA

TC
TI
OA

CSC
CAA
CCL

CSC
CAA
CCL

3. A Revolución Industrial

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICA-
DORES DE

LOGRO CRIT.
CUAL.

PROCED.
INSTRUM

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

f
g
h
l

3.1. Revolución
Industrial: 
concepto; 
factores 
económicos, 
sociais e 
ideolóxicos que
a fan posible.

3.1. Describir os
feitos 
salientables da 
Revolución 
Industrial e o 
seu 
encadeamento 
causal.

3.1.1. Analiza os pros e 
os contras da primeira 
Revolución Industrial 
en Inglaterra.

15 % PE
TC
TI
OA

CSC
CAA
CCL

g
h
l

3.2. Revolución
Industrial: 
desde Gran 
Bretaña ao 
resto de 
Europa.

3.2. Analizar as 
vantaxes e os 
inconvenientes 
de ser un país 
pioneiro nos 
cambios.

3.2.1. Analiza e 
compara a 
industrialización de 
diferentes países de 
Europa, América e Asia,
nas súas distintas 
escalas temporais e 
xeográficas.
3.2.2. Compara o 
proceso de 
industrialización en 
Inglaterra e nos países 
nórdicos.

20 %

10 %

PE
TI
OA

TC
TI
OA

CSC
CAA
CCL

CSC
CAA
CCL

a
c
d

3.3. 
Consecuencias 
da Revolución 

3.3. Entender o 
concepto de 
progreso, e os 

3.3.1. Explica a 
situación laboral 
feminina e infantil nas 

30 % PE
TC
OA

CSC
CSIEE
CCL
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h
l
m

Industrial. 
Movemento 
obreiro (orixes, 
ideoloxías e 
formas de 
organización).

sacrificios e os 
avances que 
leva consigo.

cidades industriais.

l
ñ

3.4. Discusión 
en torno ás 
características 
da 
industrializació
n en España e 
Galicia: éxito 
ou fracaso?

3.4. Analizar a 
evolución dos 
cambios 
económicos en 
España e en 
Galicia, a raíz 
da 
industrialización
parcial do país.

3.4.1. Especifica 
algunhas repercusións 
políticas como 
consecuencia dos 
cambios económicos en 
España.

20 % PE
OA

CSC

g
l
m

3.5. A ciencia 
no século XIX.

3.5. Coñecer os 
principais 
avances 
científicos e 
tecnolóxicos do 
século XIX, e a 
súa relación 
coas revolucións
industriais

3.5.1. Elabora un eixe 
cronolóxico, diacrónico 
e sincrónico, cos 
principais avances 
científicos e 
tecnolóxicos do século 
XIX.

5 % TC
TI
OA

CSC
CAA
CMCCT

4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial

OBXEC-
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICA-
DORES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROCED.
INSTRUM

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

g
h
l

4.1. O 
imperialismo 
no século XIX:
concepto.

4.1. Identificar as 
potencias 
imperialistas e a 
repartición de 
poder económico 
e político no 
mundo no 
derradeiro cuarto 
do século XIX e 
no principio do 
XX.

4.1.1. Explica 
razoadamente que o 
concepto imperialismo 
reflicte unha realidade 
que influirá na 
xeopolítica mundial e 
nas relacións 
económicas 
transnacionais.
4.1.2. Elabora 
discusións sobre 
eurocentrismo e a 
globalización.

15 %

10 %

PE
TC
TI
OA

TI
TC

CSC
CAA
CCL

CSC
CAA
CCL

g
l

4.2. 
Imperialismo: 
causas, 
desenvolvemen
to e 
consecuencias.

4.2. Establecer 
xerarquías causais
(aspecto e escala 
temporal) da 
evolución do 
imperialismo.

4.2.1. Sabe recoñecer 
cadeas e interconexións 
causais entre 
colonialismo, 
imperialismo e a Gran 
Guerra de 1914.

10 % PE
TC
OA

CSC
CAA

g 4.3. Causas e 4.3. Coñecer os 4.3.1. Diferenza os 15 % PE CSC
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h
l

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

principais 
acontecementos 
da Gran Guerra, 
as súas 
interconexións 
coa Revolución 
Rusa e as 
consecuencias dos
tratados de 
Versalles.

acontecementos dos 
procesos, nunha 
explicación histórica, da
I Guerra Mundial.
4.3.2. Analiza o novo 
mapa político de 
Europa.
4.3.3. Describe a derrota
de Alemaña desde a súa 
propia perspectiva e 
desde a dos aliados.

10 %

10 %

TC
TI
OA

PE
TC

PE
TI

CAA

CSC
CAA

CSC
CAA
CCL

a
c
d
g
h
l

4.4. 
Revolución 
Rusa.

4.4. Esquematizar 
a orixe, o 
desenvolvemento 
e as 
consecuencias da 
Revolución Rusa.

4.4.1. Contrasta 
algunhas interpretacións
do alcance da 
Revolución Rusa na súa 
época e na actualidade.

15 % PE
TI
OA

CSC
CAA
CCL

g
h
l
n

4.5. A arte no 
século XIX.

4.5. Relacionar 
movementos 
culturais como o 
romanticismo e 
recoñecer a 
orixinalidade de 
movementos 
artísticos como o 
impresionismo, o 
expresionismo e 
outros "ismos" en 
Europa.

4.5.1. Comenta 
analiticamente cadros, 
esculturas e exemplos 
arquitectónicos da arte 
do século XIX.
4.5.2. Compara 
movementos artísticos 
europeos e asiáticos.

10 %

5 %

PE
TC
OA

TC
OA

CSC
CAA
CCL
CCEC

CSC
CAA
CCL
CCEC

5. A época de entreguerras (1919-1945)

OBXEC-
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICA-
DORES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROCED.
INSTRUM

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

g
h
l

5.1. Período 
de 
entreguerras:
do final da 
Gran Guerra 
ao crac do 29
e a Gran 
Depresión.

5.1. Coñecer e 
comprender os 
acontecementos
, os feitos e os 
procesos máis 
importantes do 
período de 
entreguerras, e 
a súa conexión 
co presente, e 
estudar a 
xerarquía causal
nas 
explicacións 
históricas sobre 

5.1.1. Analiza 
interpretacións 
diversas de fontes 
históricas e 
historiográficas de 
distinta procedencia.
5.1.2. Relaciona 
algunhas cuestións 
concretas do pasado 
co presente e as 
posibilidades do 
futuro, como o 
alcance das crises 
financeiras de 1929 e
de 2008.

10 %

25 %

TC
TI
OA

PE
TC
TI
OA

CSC
CAA
CCL

CSC
CAA
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esta época. 5.1.3. Discute as 
circunstancias da 
loita polo sufraxio da
muller.

10 % TI
TC

CSC
CAA
CCL

a
c
d
h
l

5.2. 
Fascismo 
italiano e 
nazismo 
alemán.

5.2. Analizar as 
causas do auxe 
dos fascismos 
en Europa.

5.2.1. Explica 
diversos factores que
fixeron posible o 
auxe do fascismo en 
Europa.

25 % PE
TC
TI
OA

CSC
CCL

a
c
d
g
h
l

5.3. II 
República 
española e a 
Guerra Civil.

5.3. Coñecer as 
tensións que 
levaron en 
España á 
proclamación 
da II República 
e ao estoupido 
da Guerra Civil

5.3.1. Explica as 
principais reformas 
durante a II 
República española, 
e reaccións a elas.
5.3.2. Explica as 
causas da Guerra 
Civil española no 
contexto europeo e 
internacional.

15 %

15 %

PE
TC
TI
OA

PE
TC
TI
OA

CSC
CCL

CSC
CAA
CCL

6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)

OBXEC-
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICA-
DORES DE

LOGRO CRIT.
CUAL.

PROCED.
INSTRUM

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

g
l

6.1. Orixes da 
II Guerra 
Mundial.

6.1. Coñecer as 
causas da II 
Guerra Mundial.

6.1.1. Recoñece a 
xerarquía causal 
(diferente importancia 
dunhas causas ou outras 
segundo as narrativas).

10 % PE
TC
TI
OA

CSC
CAA

g
h
l

6.2. 
Desenvolveme
nto da II 
Guerra 
Mundial: 
extensión, 
fases, formas 
de guerra e 
principais 
consecuencias.

6.2. Coñecer os 
principais feitos 
da II Guerra 
Mundial, 
diferenciar as 
escalas 
xeográficas nesta 
guerra (europea e 
mundial) e 
entender o 
concepto de 
guerra total.

6.2.1. Sitúa nun mapa as
fases do conflito.

6.2.2. Dá unha 
interpretación de por 
que rematou antes a 
guerra europea que a 
mundial.
6.2.3. Elabora unha 
narrativa explicativa das
causas e as 
consecuencias da II 
Guerra Mundial, a 
distintos niveis 
temporais e xeográficos.

10 %

10 %

20 %

TI
OA

PE
TI
TC

PE
TI
TC
OA

CSC
CAA

CSC
CAA
CCL

CSC
CAA
CCL

a
d

6.3. O 
Holocausto.

6.3. Entender o 
contexto en que se

6.3.1. Recoñece a 
significación do 

10 % PE
TI

CSC
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l desenvolveu o 
Holocausto na 
guerra europea e 
as súas 
consecuencias.

Holocausto na historia 
mundial.

OA

g
h
l

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

6.4. Comprender 
o concepto de 
Guerra Fría no 
contexto de 
despois de 1945, e
as relacións entre 
os dous bloques, 
os EEUU e a 
URSS.

6.4.1. Utilizando fontes 
históricas e 
historiográficas, explica 
algúns dos conflitos 
enmarcados na época da
Guerra Fría.
6.4.2. Describe as 
consecuencias da guerra
de Vietnam.

15 %

5 %

PE
TC
TI
OA

PE

CSC
CAA
CCL

CSC
CAA
CCL

a
d
g
h
l

6.5. Procesos 
de 
descolonizació
n en Asia e 
África.

6.5. Organizar os 
feitos máis 
importantes da 
descolonización 
de posguerra no 
século XX e 
comprender os 
límites da 
descolonización e 
da independencia 
nun mundo 
desigual.

6.5.1. Describe os feitos
relevantes do proceso 
descolonizador.
6.5.2. Distingue entre 
contextos diferentes do 
mesmo proceso, por 
exemplo, África 
subsahariana (anos 50 e 
60) e a India (1947).

10 %

10 %

PE
TI

PE
TC
TI
OA

CSC
CCL

CSC
CAA

7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético

OBXEC-
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICA-
DORES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROCED.
INSTRUM

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

a
d
g
h
l

7.1. 
Evolución 
dos bloques 
soviético e 
capitalista. O
"Welfare 
State".

7.1. Entender os
avances 
económicos dos
réximes 
soviéticos e os 
perigos do seu 
illamento 
interno, así 
como os 
avances 
económicos do 
"Welfare State" 
en Europa.

7.1.1. Explica os 
avances dos réximes 
soviéticos e do 
"Welfare State" en 
Europa.

7.1.2. Recoñece os 
cambios sociais 
derivados da 
incorporación da 
muller ao traballo 
asalariado.

20 %

15 %

PE
TC
TI
OA

TI
TC
OA

CSC
CAA
CCL
CSC

f
g
h

7.2. Crise do 
petróleo 
(1973).

7.2. 
Comprender o 
concepto de 

7.2.1. Compara a 
crise enerxética de 
1973 coa financeira 

25 % PE
TC
TI

CSC
CAA
CCL
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l
m

crise económica
e a súa 
repercusión 
mundial nun 
caso concreto.

de 2008. OA

a
c
d
g
h
l
ñ

7.3. Ditadura
de Franco en 
España.

7.3. Explicar as 
causas de que 
se establecera 
unha ditadura 
en España tras a
Guerra Civil, e 
como foi 
evolucionando 
esa ditadura 
desde 1939 a 
1975.

7.3.1. Coñece a 
situación da 
posguerra e a 
represión en España, 
así como as fases da 
ditadura de Franco
7.3.2. Discute como 
se entende en España
e en Europa o 
concepto de memoria
histórica

25 %

15 %

PE
TC
TI
OA

TC
TI
OA

CSC

CSC
CAA
CCL

 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI

OBXECTIVOS CONTIDOS

CRITERIOS
DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDAR
ES DE

APRENDIZ
AXE

INDICA-
DORES DE

LOGRO

CRIT.
CUAL.

1 2 3 4

8.1. Interpretar procesos a 
medio prazo de cambios 
económicos, sociais e 
políticos a nivel mundial.

8.1.1. Interpreta o 
renacemento e o declive das 
nacións no novo mapa 
político europeo desa época

5 % TC
TI
OA

CSC
CAA

8.1.2. Comprende os proles e 
contras do estado do benestar.

15 % PE
TI

CSC

8.2. Coñecer as causas e as 
consecuencias inmediatas do 
colapso da URSS e outros 
réximes socialistas.

8.2.1. Analiza aspectos 
políticos, económicos e 
culturais dos cambios 
producidos tralo colapso da 
URSS.

15 % PE
TC
TI
OA

CSC
CAA
CCL

8.3. Coñecer os principais 
feitos que conduciron ao 
cambio político e social en 
España despois de 1975, e 
sopesar distintas 
interpretacións sobre ese 
proceso.

8.3.1. Compara 
interpretacións sobre a 
Transición española nos anos 
setenta do século XX e na 
actualidade.
8.3.2. Enumera e describe 
algúns dos principais fitos 
que deron lugar ao cambio na
sociedade española da 
transición: coroación de Xoán

15 %

25 %

TC
TI
OA

PE
TC
TI
OA
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Carlos I, lei para a reforma 
política de 1976, lei de 
amnistía de 1977, apertura de 
Cortes Constituíntes, 
aprobación da Constitución 
de 1978, primeiras eleccións 
xerais, creación do Estado das
autonomías, etc.
8.3.3. Analiza o problema do 
terrorismo en España durante 
esta etapa (ETA, GRAPO, 
Terra Lliure, etc.): a xénese e 
a historia das organizacións 
terroristas, a aparición dos 
primeiros movementos 
asociativos en defensa das 
vítimas, etc.

20 % PE
TC
TI
OA

8.4. Entender a evolución da 
construción da Unión 
Europea.

8.4.1. Discute sobre a 
construción da Unión 
Europea e do seu futuro.

5 % TC
TI
OA

CSC
CAA
CCL

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

OBXEC-
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICA-
DORES DE

LOGRO CRIT.
CUAL.

PROCED.
INSTRUM

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

e
g
h
l

9.1. A 
globalizació
n 
económica: 
concepto e 
característic
as.

9.1. Definir a 
globalización e 
identificar 
algúns dos seus 
factores.

9.1.1. Procura na 
prensa novas dalgún 
sector con relacións 
globalizadas, e 
elabora argumentos a
favor e en contra.

9.1.2. Elabora 
discusións sobre o 
eurocentrismo e a 
globalización.

25 %

25 %

TC
TI
OA

PE
TI
TC

CSC
CD
CCL
CAA
CSIEE

CSC
CAA
CCL

e
f
g
h
l

9.2. Papel 
da 
Revolución 
Tecnolóxica
na 
globalizació
n.

9.2. Identificar 
algúns dos 
cambios 
fundamentais 
que supón a 
Revolución 
Tecnolóxica.

9.2.1. Analiza 
algunhas ideas de 
progreso e retroceso 
na implantación das 
recentes tecnoloxías 
da información e da 
comunicación, a 
distintos niveis 
xeográficos.

25 % PE
TC
TI
OA

CSC
CAA
CCL
CD
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e
g
h
l
m
ñ

9.3. 
Consecuenc
ias da 
globalizació
n. 
Relacións 
interrexiona
is; focos de 
conflito.

9.3. Recoñecer 
o impacto 
destes cambios 
a nivel local, 
autonómico, 
estatal e global, 
prevendo 
posibles 
escenarios máis
e menos 
desexables de 
cuestións 
ambientais 
transnacionais, 
e discutir as 
novas 
realidades do 
espazo 
globalizado.

9.3.1. Crea contidos 
que inclúen recursos 
como textos, mapas e
gráficos, para 
presentar algún 
aspecto conflitivo 
das condicións 
sociais do proceso de
globalización.

25 % TC
TI
OA

CSC
CD
CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

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

OBXEC-
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICA-
DORES DE

LOGRO CRIT.
CUAL.

PROCED.
INSTRUM

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

g
h
l
ñ

10.1. Relación
entre o 
pasado, o 
presente e o 
futuro a través
da historia e a 
xeografía.

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

10.1.1. Formula posibles
beneficios e desvantaxes
para as sociedades 
humanas e para o medio 
natural dalgunhas 
consecuencias do 
quecemento global, 
como o desxeo do 
Báltico.

10 % PE
TC
TI
OA

CSC
CMCCT
CAA
CCL

10.1.2. Sopesa como 
unha Europa en guerra 
durante o século XX 
pode chegar a unha 
unión económica e 
política no século XXI.

20 % PE
TC
TI
OA

CSC
CAA

10.1.3. Compara (nun 
aspecto ou en varios) as 
revolucións industriais 
do século XIX coa 
revolución tecnolóxica 
de finais do século XX e
principio do XXI.

20 % PE
TC
TI
OA

CSC
CMCCT
CAA

f
l

10.2. Cambio 
e 

10.2. Explicar as 
características de 

10.2.1. Ordena 
temporalmente algúns 

15 % PE
OA

CSC
CMCCT
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ñ continuidade. 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.

feitos históricos e outros 
feitos salientables, 
utilizando para iso as 
nocións básicas de 
sucesión, duración e 
simultaneidade.
10.2.2. Realiza diversos 
tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas 
históricos.

15 % TC
TI
OA

CSC

CMCCT

f
l
ñ

10.3. Tempo 
histórico.

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

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

15 % PE
TC
OA

CSC
CMCCT

h
l
ñ

10.4. 
Vocabulario 
histórico e 
artístico: 
Idade 
Contemporán
ea.

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

10.4.1. Utiliza con 
fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e 
artístico necesario.

5 % PE
TC
TI
OA

CSC
CCL

7.3. Temporalización

Primeira Avaliación

Dende a crise do Antigo Réxime ata a Primeira Guerra Mundial

Segunda Avaliación

Desde o Período de Entreguerras ata o fin da Guerra Fría

Terceira Avaliación

Desde a Descolonización ata o Mundo actual

7.4. Grao mínimo de consecución

CONTIDOS MÍNIMOS
Período 1775-1945

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
Período 1775-1945

INDICADOR
ES DE

LOGRO
1. Coñecer  os  principios
fundamentais do Antigo Réxime.
2. Coñecer  os  principios  básicos
da Ilustración.
3. Definir  os  trazos  básicos  de
sistema liberal

   Coñece  os  principios  fundamentais  do
Antigo Réxime.
   Coñece os principios básicos da Ilustración.

   Define os trazos básicos de sistema liberal

1 2 3 4
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4. Coñecer  a  diferencia  entre
absolutismo e liberalismo.
5. Comprender  as  causas  que
provocan  a  Revolución  Francesa  e  a
súa  transcendencia  para  a  Historia
Contemporánea europea.
6. Explicar as orixes dos procesos
de  independencia  dos  EEUU  e  as
colonias hispanoamericanas.
7. Identificar  as  características
xerais do nacionalismo.
8. Definir  conceptos  como
Nación,  Estado,  País,  Pobo.  Coñecer,
de  forma  sinxela,  os  procesos  de
unificación de Italia e Alemaña.
9. Coñecer  a  Constitución  de
1812. Entender a división de poderes,
concepto  de  soberanía,  número  de
Cámaras,  tipo  de  sufraxio,  poder  do
Rei, etc.

 Coñece  a  diferencia  entre  absolutismo  e
liberalismo.
 Comprende  as  causas  que  provocan  a
Revolución  Francesa  e  a  súa  transcendencia
para a Historia Contemporánea europea.

 Explica  as  orixes  dos  procesos  de
independencia  dos  EEUU  e  as  colonias
hispanoamericanas.
 Identifica  as  características  xerais  do
nacionalismo.
  Define conceptos como Nación, Estado, País,
Pobo.
  Coñece,  de  forma  sinxela,  os  procesos  de
unificación de Italia e Alemaña.
  Coñece a Constitución de 1812. Entende a
división  de  poderes,  concepto  de  soberanía,
número de Cámaras, tipo de sufraxio, poder do
Rei, etc.

CONTIDOS MÍNIMOS
Período 1775-1945

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
Período 1775-1945

INDICADOR
ES DE

LOGRO
1 2 3 4

10. Coñecer,  de forma sinxela,  as
distintas fases políticas da España do
século XIX.
11. Valorar  as  ideas  nacionalistas
no  contexto  da  Historia
Contemporánea europea.
12. Identificar os trazos básicos da
Revolución  industrial.  Coñecer  as
súas consecuencias na revolución dos
transportes.  Valorar  a  transcendencia
da introdución da máquina de vapor.
Achegarse  ao  estudio  da  revolución
industrial  en  Inglaterra  e  comparala
con España.
13. Coñecer  os principios  básicos
da  revolución  agrícola.  Coñecer  o
significado dos  termos:  economía  de
subsistencia,  economía  de  mercado,

Coñece, de forma sinxela, as distintas fases
políticas da España do século XIX.

Valora as ideas nacionalistas no contexto da
Historia Contemporánea europea.

Identifica  os  trazos  básicos  da  Revolución
industrial. Coñece as súas consecuencias na
revolución  dos  transportes.  Valora  a
transcendencia  da  introdución  da  máquina
de vapor. Achégase ao estudio da revolución
industrial  en  Inglaterra  e  compáraa  con
España.

Coñece os principios básicos da revolución
agrícola.  Coñece o significado dos termos:
economía  de  subsistencia,  economía  de
mercado,  rotación  de  cultivos,  renda  per
cápita, P. I. B. , etc.
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rotación de cultivos, renda per cápita,
P. I. B. , etc.
14. Analizar  o  o  proceso  da
Revolución demográfica.
15. Analizar  as  causas  do

colonialismo europeo do século XIX e
valorar as súas consecuencias.
16. Identificar as áreas 
colonizadas polos europeos mediante 
o manexo e confección de mapas.
17. Comprender os conceptos de: 
mercado, oferta e demanda, sociedade
por accións, monopolio, etc.
18. Coñecer as causas e 
consecuencias de I Guerra Mundial. 
Realizar esquemas cronolóxicos sobre
esta etapa. Localizar nos mapas os 
cambios producidos tras a Paz de 
Versalles.
19. Explicar os diferentes factores 
que provocaron a Revolución Rusa e 
entender o que ésta significou para o 
país e para o resto do mundo.

Analiza  o  o  proceso  da  Revolución
demográfica.
Analiza as causas do colonialismo europeo
do século  XIX  e  valora  as  súas
consecuencias.
Identifica as áreas colonizadas polos 
europeos mediante o manexo e confección 
de mapas.
Comprende os conceptos de: mercado, 
oferta e demanda, sociedade por accións, 
monopolio, etc.
Coñece as causas e consecuencias de I 
Guerra Mundial. Realiza esquemas 
cronolóxicos sobre esta etapa. Localiza nos 
mapas os cambios producidos tras a Paz de 
Versalles.

Explica os diferentes factores que 
provocaron a Revolución Rusa e entende o 
que ésta significou para o país e para o resto 
do mundo.

CONTIDOS MÍNIMOS
Período 1775-1945

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
Período 1775-1945

INDICADOR
ES DE

LOGRO
1 2 3 4

20. Diferenciar as características 
dos réximes totalitarios que emerxen 
no período de entreguerras e 
comparalos coas democracias xa 
existentes.
21.  Coñecer, de maneira sinxela, 
as causas e consecuencias da Crise do 
29 na economía mundial.
22.  Analizar as diferencias entre a
arte do século XIX e as vangardas do 
século XX.
23. Identificar os principais 
problemas políticos, sociais e 
económicos no reinado de Afonso 

Diferencia as características dos rexímenes 
totalitarios que emerxen no período de 
entreguerras e comparalos coas democracias
xa existentes.
 
Coñece, de maneira sinxela, as causas e 
consecuencias da Crise do 29 na economía 
mundial.
 Analiza as diferencias entre a arte do século
XIX e as vangardas do século XX
 
Identifica os principais problemas políticos, 
sociais e económicos no reinado de Afonso 
XIII.
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XIII.
24.  Comparar a Constitución de 
1876, vixente no reinado de Afonso 
XIII, coa da II República e destacar as
diferencias.
25. Coñecer as etapas da II 
República e as principais reformas.
26. Coñecer os feitos máis 
importantes da Guerra Civil Realizar 
debates ou traballos monográficos 
sobre diferentes aspectos da Guerra 
Civil (causas, principais protagonistas,
etc).
27. Facer exercicios de 
localización mediante o estudio e 
elaboración de mapas xeográficos e 
históricos.
28. Comprender conceptos como 
democracia, sistema parlamentario, 
dereitos individuais, sufraxio 
censatario e universal e Constitución.
29. Analizar textos, mapas, prensa,
gráficos, pintura, caricaturas, etc, 
como medio de estudo e coñecemento 
dun contexto histórico determinado.
Os tres últimos items son comúns para
todos os temas.

 
Compara a Constitución de 1876, vixente no
reinado de Afonso XIII, coa da II República 
e destacar as diferencias.

Coñece as etapas da II República e as 
principais reformas.
Coñece os feitos máis importantes da Guerra
Civil.
Participa nos debates ou traballos 
monográficos sobre diferentes aspectos da 
Guerra Civil (causas, principais 
protagonistas, etc).
Fai exercicios de localización mediante o 
estudo e elaboración de mapas xeográficos e
históricos.

Comprende conceptos como democracia, 
sistema parlamentario, dereitos individuais, 
sufraxio censatario e universal e 
Constitución.
Analiza  textos, mapas, prensa, gráficos, 
pintura, caricaturas, etc, como medio de 
estudo e coñecemento dun contexto 
histórico determinado.

CONTIDOS MÍNIMOS
Período 1945-2008

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
Período 1945-2008

INDICADOR
ES DE

LOGRO
1 2 3 4

30. Explicar as causas e 
consecuencias da II Guerra Mundial.
31. Coñecer as funcións da ONU, 
as características do Plan Marshall, os 
motivos da conferencia de Bandung, 
etc.
32. Localizar países 
descolonizados de Africa e Asia coa 
indicación dos Imperios aos que 

Explica as causas e consecuencias da II 
Guerra Mundial.
Coñece as funcións da ONU, as 
características do Plan Marshall, os motivos 
da conferencia de Bandung, etc.

Localiza países descolonizados de Africa e 
Asia coa indicación dos Imperios aos que 
pertencían.
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pertencían.
33. Saber explicar como 
evolucionou o réxime franquista 
(autarquía, illamento, 
desenvolvemento…). Coñecer a 
oposición ao franquismo en España e 
en Galicia.
34. Comprender as características 
socioeconómicas de Galicia e o 
problema da emigración durante o 
Franquismo.
35. Coñecer os acontecementos do
fin da ditadura
36. Explicar o cambio que 
experimentou España durante a época 
da Transición a distintos niveis: 
político, social, económico.
37. Distinguir as principais 
características da Constitución e o 
Estatuto Galego.
38. Coñecer as causas e 
consecuencias do derrubamento da 
URSS.
39. Entender o proceso de 
construción da Unión Europea.
40. Definir en qu consiste a 
globalización e identificar os cambios 
máis relevantes da revolución 
tecnolóxica.

Sabe explicar como evolucionou o réxime 
franquista (autarquía, illamento, 
desenvolvemento…).
Coñece a oposición ao franquismo en 
España e en Galicia.

Comprende as características 
socioeconómicas de Galicia e o problema da
emigración durante o Franquismo.

Coñece os acontecementos do fin da 
ditadura
Explica o cambio que experimentou España 
durante a época da Transición a distintos 
niveis: político, social, económico.

Distingue as principais características da 
Constitución e o Estatuto Galego.

Coñece as causas e consecuencias do 
derrubamento da URSS.

Entende o proceso de construción da Unión 
Europea.
Define en que consiste a globalización e 
identifica os cambios máis relevantes da 
revolución tecnolóxica.
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7.4.1 Táboa cos indicadores da adquisición das Competencias Básicas

COMPETENCIAS
Conceptuais, procedimentais

e actitudinais

INDICADORES DE
LOGRO

1 2 3 4
Social e cidadá
«Esta competencia
favorece  a
comprensión da
realidade  histórica  e
social
do mundo, a súa
evolución, logros e
problemas».
«Significa construír,
aceptar  e  practicar
normas  de
convivencia,
responsabilidades, e
valores cívicos»
de convivencia,
responsabilidades, e
valores cívicos»

-Coñece  a  evolución  e  a  organización  das  sociedades,  os  seus
logros e os seus problemas para desenvolverse socialmente e
entender a realidade social, actual e histórica.
-Situa no espazo e no tempo a Europa do absolutismo, e explicar as
características distintivas da sociedade, a política e a economía da
época.  
-Entende a importancia da Ilustración para explicar os cambios 
políticos, sociais, económicos e culturais.

-Coñece e explicar as principais etapas da revolución francesa, 
entender e aplicar conceptos craves como Europa da Restauración, 
revolucións liberais, nacionalismo, etc., e analizar a independencia 
dos EE.UU. e da América española.

-Mostrara importancia da revolución industrial en Inglaterra, e 
coñecer a súa difusión e as transformacións sociais e económicas 
producidas por ela.

-Adquirie e pon en práctica hábitos de respecto e disciplina para 
poder realizar adecuadamente as tarefas educativas, tanto no centro
como nas actividades escolares fóra del.

-É consciente das desigualdades económicas e sociais existentes,
colaborando activamente na súa desaparición.
-Desenvolve actitudes solidarias e tolerantes ante as diferenzas 
sociais, económicas, culturais, relixiosas, xénero e etnia, superando
prexuízos con espírito crítico, aberto e democrático.
-Desenvolve actitudes de solidariedade ante a desigual
repartición dos recursos entre os pobos.
-Coñece e valora as manifestacións artísticas
relevantes pola súa importancia

COMPETENCIAS

OBXECTIVOS
COMPETENCIAIS

Conceptuais, procedimentales
e actitudinais

INDICADORES DE
LOGRO

1 2 3 4

Cultural e artística -Coñece e valora as manifestacións artísticas
relevantes pola súa importancia para a caracterización de estilos ou
artistas ou por formar parte do
patrimonio cultural.
-Desenvolve destrezas para a observación e comprensión dos 
elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte 
significativas.
Recoñece obras de arte Contemporánea.
-Valora e respectar o patrimonio cultural, e interesarse pola súa 
conservación.
-Desenvolve interese pola patrimonio cultural
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COMPETENCIAS

OBXECTIVOS
COMPETENCIAIS

Conceptuais, procedimentales
e actitudinais

INDICADORES DE
LOGRO

1 2 3 4

Tratamento da
información e
competencia dixital

-Busca, obten e trata a información procedente da
observación directa e indirecta da realidade, así como de fontes
escritas gráficas e audiovisuais.
-Realiza traballos de sínteses e interpretación de carácter histórico 
ou relacionado coas Ciencias Sociais, utilizando informacións 
obtidas a partir de fontes diversas, incluídas as tecnoloxías da 
información e a comunicación, formulando hipótese de traballo e 
aplicando os conceptos, métodos e
-Profundiza no comentario de textos e documentos audiovisuais de
contido  histórico ou relacionado con problemas do mundo actual.
-Inicia ao alumno na utilización dos métodos da ciencia para 
traballar coa información, destacando a ,formulación e verificación
de hipóteses de traballo
-Coñece e interpretar as linguaxes icónicas, simbólicas e de
representación, especialmente as referidos á cartografía e á imaxe.
-Elabora, analiza e comenta mapas, gráficos, etc., de contido
histórico, e utilizar procedementos xerais propios das Ciencias 
Sociais.

 
  

Comunicación 
linguística

-Adquire e emprega con precisión e ou oral, rigor o vocabulario 
especifico da área.
-Define conceptos históricos relativos aos contidos traballados en 
cada unha das Unidades Didácticas programadas, e utilízaos
adecuadamente nas súas actividades.
-Cutiónase interrogantes e da resposta argumentativa adecuada, e 
ou oral, a estes.
-Realiza determinadas lecturas de carácter histórico e as súas
correspondentes actividades, tanto de carácter comprensivo, como 
de resumo, síntese, obtención, selección e clasificación de 
información

Matemática -Aplica operacións sinxelas, magnitudes, porcentaxes e
proporcións, así como nocións de estatística ao coñecemento 
dalgún aspecto cuantitativo da realidade.

Aprender a
aprender

-Desenvolve estratexias para pensar, organizar, memorizar e
recuperar información: resumos, esquemas ou mapas conceptuais.
-Manexa técnicas de estudo e estratexias de organizar, relacionar, 
memorizar e aprendizaxe.
-Busca explicacións multicausais para comprender un fenómeno e 
avaliar as súas consecuencias.
- Comunica e expresa de forma efectiva osresultados do propio 
traballo

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

-Comprende as actividades plantexadas e planifica a estratexia más
axeitada pararesolvelas.
- Argumenta de forma lóxica e coherente os seus puntos de vista
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7.5. Concrecións Metodolóxicas e estratexias de aprendizaxe

 Obtención  de  información  a  partir  de  diversas  fontes  e  realización  de  investigacións,

aplicando os instrumentos conceptuais propios da Historia, distinguindo neles tanto datos de

temas previamente estudados, como datos que proporcionen ao redor dun tema non estudado

previamente.

 Realización  de  tarefas  en  grupo  e  participación  en  debates  de  actualidade  de  contido

histórico, a partir da análise de textos ou informacións de prensa ou medios audiovisuais,

que describan situacións opostas ante un mesmo problema mantendo en todo momento unha

actitude construtiva, tolerante e solidaria.

 Elaboración, análise e comentario de mapas, gráficos, diagramas, etc., de contido histórico,

e utilizar procedementos xerais elaborados polas Ciencias Sociais.

 Realización, dunha sinxela investigación, abordando tarefas de indagación directa (traballo

de campo, enquisa, entrevista, procura e consulta de prensa, etc.), ademais da consulta de

información complementaria,  e  comunicar  de  forma intelixible  os  resultados  do  estudo,

indicando ademais a procedencia da información fornecida.

 Formulación e demostración de hipótese de traballo.

 Análise e comentario de aspectos fundamentais recollidos en diversos textos históricos da

Idade Moderna e a Contemporánea (comentario de textos).

 Procura de causas próximas e causas afastadas dos conflitos do mundo actual, e análise das

consecuencias de acontecementos a curto, medio e longo prazo.

  Análise de obras de arte, relacionándoas coa sociedade da súa época e comparándoas coas

producidas noutras épocas anteriores.

Estratexias de aprendizaxe

 Localizar sobre os mapas os feitos máis salientables da historia contemporánea.

  Facer esquemas cronolóxicos dos principais acontecementos no mundo e España.

 Elaboración e comentarios de mapas sobre a situación do mundo antes da II Guerra Mundial

localizando os lugares donde se desenvolveu, así como os estados europeos que interviron

en ambos lados do conflito. Empregar tamén a cartografía para entender o longo proceso de

descolonización e conflitos propios da “guerra fría”, por e exemplo o conflito de Oriente

Medio.
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 Proposta de traballos indivuduais o en grupo sobre personaxes de gran influencia no mundo:

Ghandi, Stalin, Nasser, Tito, Hitler…

 Recollida  de  datos  xeográficos,  históricos,  sociais,  económicos,  sobre  algún  país

descolonizado de Africa ou Asia para comprender as causas da súa descolonización.

 Elaboración dun glosario de institucións e termos que aparecen nesta etapa: ONU, OCDE,

Terceiro mundo, Telón de aceiro, apartheid, neocolonialismo, coexistencia pacífica…

 Confección de murais a base de periódicos, revistas etc, con temas como: a crise da enerxía

ou os fenómenos migratorios

 Elaboración de cuestionarios de historia oral para recoller datos sobre a vida cotiá en Galicia

durante o franquismo e a transición (casa, comida, festas, traballo, viaxes, etc).

 Confección  de  eixes  cronolóxicos  sobre  os  acontecementos  producidos  en  España  na

transición, axudados pola lectura e estudio de textos de prensa, libros, vídeos, películas, etc,

 Proposta de  debate sobre a transición, democrática española as forzas que contribuiron a

ela, os problemas que se formularon.

 Comentarios de texto sobre a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía de Galicia.

 Traballar con mapas para coñecer a evolución desde a división administrativa de España

anterior á Constitución e o momento actual coas Comunidades autónomas.

 Proposta para a realiación dun Glosario de termos propios da transición e a democracia:

Estado de dereito, consenso, descentralización, continuismo, ruptura ou reforma, Pactos da

Moncloa, golpe de Estado...

 Realación  de  pequenos  traballos  monográficos  sobre  cambios  importantes  producidos

durante a transición: a liberdade de expresión fronte á censura anterior, o cine e a censura,

etc.

 Recoller noticias de prensa sobre algunha institución e explicar as súas funcións (o Defensor

do Pobo por ex. ).

 Uso das novas tecnoloxías tanto na aula como na casa para profundiar nos contidos.

7.6. Instrumentos de Avaliación, cualificación e promoción

 Farase unha proba inicial a principios do curso para detectar o nivel do alumnado. Poden

servir as primeiras actividades do curso. Será orientativa e non cuantificable nin avaliable.
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 Realizaranse  probas  escritas  acordadas  con  antelación  suficiente  entre  profesorado  e

alumnado. Serán dúas por avaliación.  A estrutura de estas poderá incluir cuestións teóricas

e prácticas, especificando a puntuación de cada unha. Os exercicios prácticos constarán de

mapas para localizar, identificar; comentarios de documentos históricos e historiográficos;

comentarios  de mapas e  gráficos;  comentarios  de  láminas de arte  e  de fotografías...  As

cuestións teóricas serán variadas e incluirán preguntas de definir, de relacionar, de razoar e

deducir, de explicar, de sintetizar e esquematizar...

  Haberá exercicios diarios tanto orais como escritos.

 Haberá un traballo por avaliación. Entendemos por traballo todas aquelas actividades que

implican  busca  de  información  en  libros,  internet...,  planificación,  organización  e

presentación. Estes traballos poderán ser realizados en diferentes soportes (papel, soporte

dixital, multimedia,….).

 As lecturas son voluntarias e como tal so poden ser avaliadas ao final do proceso. Serán un

mínimo de unha e un máximo de tres ( neste caso unha por avaliación).

 Tanto  nas  probas  escritas  como  nos  exercicios  e  traballos  entregados  valorarase  a

presentación, a expresión e a corrección ortográfica.

 Tamén se terán en conta as intervencións ante o conxunto da clase o en grupo.

 Outros aspectos a considerar serán a observación da actitude cotiá do alumnado, o grao de

interese e participación nas tarefas escolares, a atención ao profesor/a, a puntualidade, o

comportamento...Estes  aspectos  teñen  unha  avaliación  continuada,  valorando  ou

penalizando a súa evolución durante o curso.

 A plantilla de observación do profesor/a debe recoller en cada avaliación algún elemento

avaliable sobre intervención do alumno/a na clase, grao de interese, participación,…

Concreción dos Criterios de cualificación
Controis obxectivos que consistirán en:

80%
 Probas escritas 60%

 Probas orais 10%

 Cuestionarios e test 10%

Actividades diversas:

10%

 Exercicios na aula 2%

 Caderno de traballos 2%

 Traballos escolares individuais ou en grupo 2%

 Lecturas voluntarias dos libros recomendados 2%

 Actividades complementarias 2%
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Avaliación do comportamento socio-educativo. Observación na aula:

10%

 Organización e conclusión de tarefas 2%

 Responsabilidade, esforzo e interese. Puntualidade. 2%

 Respecto e tolerancia nas relacións cos demais (compañeiros e profesores). 2%

 Cumprimento das normas de convivencia 2%

 Adquisición de hábitos de hixiene e saúde. 2%

Promoción do alumnado

Aqueles  alumnos/as  que  teñan  unha  avaliación  negativa  deberán  facer  probas  de

recuperación para cada avaliación. Estas constarán de:

a) Recuperación das probas escritas.

b)  Realización  dos  traballos  e  actividades  que  non  foron  feitas  ou  estaban  avaliadas

negativamente.

A nota da recuperación será o resultado de:

 O resultado de: proba escrita + actividades e traballo.

 Aqueles alumnos/as que non acaden os 5 puntos terán unha proba extraordinaria no mes

de setembro.

 Se nesta proba acadan os 5 puntos ou mais será considerada superada a materia.  

      AVALIACIÓN NOS CASOS DE ABANDONO ESCOLAR.

O artigo  44.2 do Real  Decreto 732/1995,  de 5 de maio di:  “ A falta  a clase  de modo

reiterado pode provocar a imposibilidade da apliación correcta dos criterios xerais de avaliación

e a propia avaliación continua. [….] Os regulamentos de réxime interno establecerán o número

máximo de faltas por curso, área e materia e os sistemas extraordinarios de avaliación previstos

para estos alumnos”.

O regulamento do IES Pontepedriña recolle como número máximo de faltas para aplicar os

sistemas extraordinarios de avaliación, un 15% do total de horas do curso.

Antes  de chegar  a  citada  porcentaxe,  o  departamento  comunicará  o  Titor  e  ao Xefe  de

Estudos esta situación para informar o alumno ou alumna e iniciar o proceso. Se o alumno ou

alumna  chegan  a  citada  porcentaxe  o  Departamento  aplicará  os  sistemas  extraordinarios  de

avaliación.
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SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE AVALIACIÓN.

Dacordo os procedementos de avaliación recollidos anteriormente, o alumno ou alumna que

supere o 15% de faltas sen xustificar nas materias de Ciencias Sociais deberá:

 Entregar as actividades e traballos realizados durante o curso.

 Realizar no mes de xuño unha proba extraordinaria de avaliación de todos os contidos

do curso.

7.7. Materias e recursos didácticos

 O libro do alumnado para a área de Xeografía e Historia  4º ESO

 Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 

avaliación.

 O libro dixital.

 O CD que acompaña á proposta didáctica.

 Emprego das novas tecnoloxías: aulas tic, audiovisuais... Ademais de:

Lecturas recomendadas para 4ºESO

A. Século XIX
TITULO AUTOR Editorial

Trafalgar Pérez Galdós, B Salvat

Cinco semanas en globo Verne, J Alianza

Viaje al centro de la tierra Verne, J Anaya

Las aventuras de Tom Sawyer Twain, M SM

El último mohicano Fenimore Cooper, J Biblos

La isla del tesoro Stevenson, L Vicens Vives

La vuelta al mundo en ochenta días Verne, J Anaya

Oliver Twist Dickens, Ch Alianza

Corazón de roble Teixidor, E SM

El oro de los carlistas Bas, J Alianza

Así vivian durante la revolución francesa Espinós, et al. Anaya

La mujer en la historia Vega, E. Anaya

Las constituciones españolas Lario, D. Anaya
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B. Século XX

TITULO AUTOR Editorial

Caminar sobre hielo Valls, M e Delisio, N Planeta-Oxford

El vengador del Rif Marías, F Anaya

Soldados de plomo Orlev ,U Bruño

Jesper Matas, C Edebé

La transición (1975-1982) Aróstegui, J. Acento

La batalla de Matxitxaco Marías, F Alianza

El año del milagro Alfaya, J Bruño

No has muerto en Stalingrado Delstanches, e Vierset Edebé

Soldados de plomo Orlev, U Bruño

8. Primeiro curso de Bacharelato

O  Bacharelato  ten  como  finalidade  proporcionar  ao  alumnado  formación,  madurez

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver función sociais e

incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará ao alumnado

para acceder á educación superior.

8.1. Obxectivos xerais

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles

permitan:

a) Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de

autonomía de Galicia,  así  como polos dereitos  humanos,  que fomente a  corresponsabilidade na

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e

autónoma e  desenvolver  o  seu espírito  crítico.  Ser  quen de prever  e  resolver  pacificamente os

conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar  a  igualdade  efectiva  de  dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e  mulleres,

analizar  e  valorar  criticamente  as  desigualdades  e  discriminacións  existentes,  e  en  particular  a

violencia  contra  a  muller  e  impulsar  a  igualdade  real  e  a  non  discriminación  das  persoas  por

calquera  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social,  con  atención  especial  ás  persoas  con

discapacidade.
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o

eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  a

comunicación.

h) Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no

desenvolvemento e mellora da súa contorna social.

i) Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais  e  dominar  as

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes

de formación e enriquecemento cultural.

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social

e impulsar condutas e hábitos saudables.

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír á

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

Un dos  obxectivos  fundamentais  da  materia  de  Historia  do Mundo Contemporáneo é  o

coñecemento e a comprensión dos feitos e procesos históricos desenvolvidos desde finais do século

XVIII, coñecemento que se considera básico para entender o presente e a sociedade actual, xa que

tanto  un  coma  a  outra  forman  parte  dun  proceso  inacabado  que  se  configura  con  elementos

herdados do pasado.

As unidades didácticas están organizadas en tres grandes bloques cronolóxicos 1750-1914,

1914-1945 e 1945 á actualidade. A carga horaria é maior para as unidades posteriores á Segunda

Guerra Mundial  para que se poidan tratar  con maior  profundidade os temas máis  directamente

relacionados coa actualidade, facendo especial fincapé na Europa de Entreguerras e na Segunda
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Guerra Mundial, establecendo unha caracterización específica do mundo dende os anos cincuenta

do  século  XX  ata  o  mundo  actual,  definido  polas  áreas  xeopolíticas  e  culturais,  dentro  da

globalización, cos conflitos que o caracterizan, sen pasar por alto o final do bloque comunista e as

novas relacións internacionais xurdidas despois dos atentados de Nova York ou o xurdimento do

radicalismo islámico. No tratamento desta materia resulta de vital importancia o manexo de moi

diferentes fontes de información, destacando as fontes primarias como fonte de coñecemento que o

alumnado  debe  analizar  e  comentar  para  construír  a  súa  propia  visión  dos  feitos  e  procesos

históricos.  Complemento  de  gran  interese  con  tamén  as  fontes  documentais  audiovisuais  e

cinematográficas para complementar a visión de períodos históricos ou feitos máis puntuais. Ao

tratar de analizar tales feitos, a Historia enriquécese coas aportacións doutras disciplinas e incluso

coas conclusións da investigación xornalística dos acontecementos; podemos incluír tamén, o uso

das  Tecnoloxías  da  Información e  as  Comunicacións,  a  crítica dos  medios  de comunicación,  a

reflexión sobre a diversidade cultural, a historia oral ou a comparación con novelas históricas de

eses feitos históricos.

Débense desenvolver conceptos, pero tamén procedementos do traballo do historiador, cun

vocabulario científico da disciplina que requerirá rigor e espírito de traballo, exposicións, correcta

ortografía e expresión que permitan ao estudante establecer os seus razoamentos e argumentacións.

Polo  tanto,  a  Historia  do  Mundo  Contemporáneo  debe  aproximar  o  alumnado  ao

coñecemento do mundo actual, e ver a Historia coma un proceso no que inciden todos os aspectos

da  vida  do  ser  humano,  aínda  que  dentro  da  totalidade  desa  globalización  o  historiador  pode

seleccionar os máis cercanos ao os que máis lle interesen, sobre unha realidade histórica concreta

obxecto da súa investigación, a partir dunha hipótese de traballo e axudado por un tratamento das

fontes históricas.

8.2. Obxectivos xerais da área e Competencias clave

Con  respecto  aos  obxectivos  xerais  do  Bacharelato,  a  materia  de  Historia  do  Mundo

Contemporáneo debe contribuír a desenvolver no alumnado, dun modo específico e prioritario, as

capacidades que lle permitan:

a. Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de

autonomía de Galicia,  así  como polos dereitos  humanos,  que fomente a  corresponsabilidade na

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.
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b. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e

autónoma e  desenvolver  o  seu espírito  crítico.  Ser  quen de prever  e  resolver  pacificamente os

conflitos persoais, familiares e sociais.

c. Fomentar  a  igualdade  efectiva  de  dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e  mulleres,

analizar e valorar criticamente as desigualdades e  discriminacións existentes e,  en particular, a

violencia  contra  a  muller, e  impulsar  a  igualdade  real  e  a  non discriminación das  persoas  por

calquera  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social,  con  atención  especial  ás  persoas  con

discapacidade.

d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e castelán.

f. Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación.

h. Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

En menor medida, de forma menos intensa, tamén os seguintes:

l. Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao

cambio  das  condicións  de  vida,  así  como afianzar  a  sensibilidade  e  o  respecto  cara  ao  medio

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

n. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes

de formación e enriquecemento cultural.

En  canto  ás  competencias  clave,  nesta  materia  trabállanse,  de  forma  permanente,  as

seguintes:

CSC. Competencia social e cívica.

CCL. Competencia en comunicación lingüística.

CAA. Competencia de aprender a aprender.

Ademais, en función dos contidos abordados, tamén se traballarán as restantes:

CD. Competencia dixital.

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

CCEC.Conciencia e expresións culturais.

CSIEE. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
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8.3  Táboa  con  obxectivos  xerais,  contidos,  criterios  de  avaliación,

estándares de aprendizaxe, indicadores de logro, criterios, procedementos

e instrumentos de cualificación e competencias clave

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi bien

3 Ben

2 Regular

1 Mal

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PROBAS ESCRITAS PE

PROBA ORAL PO

TRABALLO NA CLASE TC

OBSERVACIÓN NA AULA OA

TRABALLO INDIVIDUAL TI

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIAC
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE1 2 3 4

e
h
l
n

1. O tempo 
histórico

 1.1. Recoñecer a 
dimensión 
diacrónica e 
sincrónica nos 
acontecementos e 
procesos 
históricos.

1.1.1. Sitúa acontecementos e 
procesos no tempo (diacronía) 
e ao tempo (sincronía).
 1.1.2. Elabora eixes 
cronolóxicos nos que sitúa 
acontecementos e procesos 
históricos.
1.1.3. Manexa cadros 
cronolóxicos que permiten a 
análise da sincronía dos 
cambios políticos e 
socioeconómicos.
1.1.4. Distingue entre causas 
de longa e curta duración, así 
como das consecuencias a 
curto e longo prazo.

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CMCCT
CAA

b
g
h
i
j
n

2. As fontes 
de 
información

2.1. Localizar, 
seleccionar e 
analizar 
información escrita
e gráfica e 
audiovisual 

2.1.1. Analiza e comenta  
textos, mapas, gráficos, 
estatísticas e imaxes.
2.1.2. Elabora resumos,   
informes e sínteses sobre os 
principais feitos.

6,25%

6,25%

PE
TC
OA
PE
TC
OA

CSC
CD
CAA
CCL
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utilizando fontes 
primarias e 
secundarias.

2.1.3. Realiza esquemas e 
mapas conceptuais sobre os 
aspectos máis importantes da 
materia.
2.1.4. Mostra interese polo 
rigor e pola obxectividade na 
busca e na interpretación da 
información histórica.
2.1.5. Relaciona fontes de 
información diversa como 
explicativas de procesos 
históricos complexos.
2.1.6. Mostra capacidade 
crítica á hora de analizar 
distintas interpretacións 
históricas.
2.1.7. Demostra a capacidade 
de relacionar novos conceptos 
con outros xa traballados e 
adquiridos anteriormente.
2.1.8. Mostra interese por 
coñecer os antecedentes 
políticos máis directamente 
relacionados co mundo 
contemporáneo.
2.1.9. Traballa con rigor e 
obxectividade na busca e 
interpretación da información 
histórica.
2.1.10. Entende que é 
necesario a formación 
histórica para adoptar unha 
posición social crítica propia.

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

PE
TC
OA

OA
TC

PE
TC
TI
OA
PE
TC
TI
OA
PE
TC
TI
OA

TC
TI
PO
OA

TC
TI
OA

TC
OA

d
e

3. 
Vocabulario 
específico da
materia

 3.1. Utilizar o 
vocabulario 
histórico con 
precisión.

3.1.1. Define termos e 
conceptos específicos de cada 
unidade.
3.1.2. Emprega correctamente 
o vocabulario específico.

6,25%

6,25%

PE
TC
OA
PE
TC
TI

CSC

CCL

8.4.  Unidades  didácticas.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,

estándares de aprendizaxe, indicadores de logro, criterios, procedementos

e instrumentos de cualificación, competencias e carga horaria

1. Capitalismo e revolución industrial

253Presentación

 Desde  finais  do  século  XVIII  e  ao  longo  do  XIX  iniciouse,  en  gran  parte  de  Europa

occidental, un período de intensos cambios que deron como resultado unha transformación total das

estruturas económicas vixentes.

 Este  proceso,  que  se  iniciou  en  Inglaterra,  sucédese  sen  cortes  e  de  modo  progresivo,

estendéndose ao resto do continente europeo e chega ata os nosos días.
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 O conxunto destes cambios tiveron lugar no marco dunha teoría económica que potenciou o

papel do capital sobre os restantes factores que configuran o sistema económico. O capitalismo

irase  desenvolvendo  a  partir  dos  postulados  do  liberalismo,  especialmente  os  relacionados  coa

liberdade económica como principio básico do desenvolvemento.

 Estes cambios de carácter económico non se deron de forma illada senón que teñen relación 

con profundas alteracións noutros aspectos da vida dos europeos do século XIX, destacando os 

cambios na demografía e na política.



OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

a
b
c
d
e
h

1.1. O 
capitalismo:
- Orixe e 
evolución.
- Trazos 
básicos.

1.1. Coñecer e 
valorar os 
elementos básicos 
do capitalismo 
como o sistema 
económico que se 
desenvolve a 
partir dos 
postulados do 
liberalismo e que 
facilitou as 
grandes 
transformacións 
económicas que 
marcaron a fin do 
Antigo Réxime.

1.1.1. Identifica e caracteriza 
os trazos básicos do 
capitalismo do século XIX.

1.1.2. Analiza e comenta 
textos, gráficos e estatísticas 
relacionados coas 
características do capitalismo 
do século XIX.
 1.1.3. Obtén, selecciona e 
elabora información a partir de
diferentes fontes documentais 
e gráficas relacionadas cos 
inicios do capitalismo actual.
 1.1.4. Elabora mapas 
conceptuais nos que relaciona 
os trazos básicos do 
capitalismo do século XIX.
 1.1.5. Relaciona fontes de 
información diversa como 
explicativas de procesos 
históricos complexos.

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

TC
OA

CSC
CCL
CAA
CMCCT
CSIEE
CD

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
h

1.2. A 
renovación das 
estruturas 
agrarias:
-A agricultura no
Antigo Réxime.
- Cambios 
técnicos e novos 
sistemas de 
cultivo.
- O novo modelo
agrario.

 1.2. Identificar as 
principais 
características da 
revolución agraria 
iniciadas a finais do 
século XVIII e 
valorar os cambios 
con respecto á 
agricultura e 
gandería do Antigo 
Réxime.

 1.2.1. Explica as principais 
transformacións do Antigo 
Réxime que afectaron ás 
estruturas agrarias.

1.2.2. Analiza e comenta textos, 
gráficos, imaxes e estatísticas 
relacionados coas 
transformacións agrarias do 
século XIX.
1.2.3. Sitúa no tempo e no 
espazo os principais 
acontecementos e procesos 
relacionados coas 
transformacións agrarias de 
finais do Antigo Réxime.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CMCCT
CD
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1.2.4. Define conceptos 
relacionados cos cambios 
agrarios iniciados a finais do 
século XVIII.
1.2.5. Compara as medidas 
establecidas en Inglaterra e 
España para transformar o 
réxime de propiedade da terra.

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

a
b
c
d
e
h
l
n
p

1.3. A revolución
industrial:
-Revolución 
industrial e 
industrialización.
- A primeira 
revolución 
industrial.
- A segunda 
revolución 
industrial.
- Consecuencias 
da revolución 
industrial.

 1.3. Describir as 
fases da revolución 
industrial do século 
XIX, as súas 
características e as 
principais 
consecuencias 
económicas e 
sociais.

1.3.1. Identifica as causas da 
primeira revolución industrial.

1.3.2. Valora os condicionantes 
que explican que Inglaterra fose 
pioneira da revolución industrial.
1.3.3. Describe os sectores 
punteiros da primeira revolución 
industrial.

1.3.4. Sintetiza  as novidades que
introduce a segunda revolución 
industrial.

1.3.4. Comenta mapas que 
expliquen a evolución da 
expansión dos transportes 
terrestres.
1.3.5. Analiza e comenta textos, 
gráficos e estatísticas 
relacionados coas dúas primeiras
fases da revolución industrial.
1.3.6. Analiza os sectores 
innovadores da industrialización 
galega.
1.3.7. Obtén, selecciona e 
elabora información a partir de 
diferentes fontes documentais e 
gráficas referidas á revolución 
industrial.
1.3.8. Describe os sectores 
innovadores da industrialización 
galega.
1.3.9. Valora o impacto da 
revolución industrial na literatura
e na pintura.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
TI
PO

CSC
CCL
CAA
CD
CMCCT
CCEC

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
h

1.4. A revolución
demográfica:
-Cambio do 
réxime 
demográfico.
-Éxodo rural e 
crecemento das 
cidades.

 1.4. Definir as 
características do 
novo réxime 
demográfico e as 
consecuencias do 
crecemento da 
poboación.

1.4.1. Explica as razóns do 
crecemento demográfico do 
século XIX.

1.4.2. Explica as consecuencias 
do crecemento demográfico do 
século XIX.  

1.4.3. Analiza e comenta textos, 
gráficos e estatísticas 
relacionados cos cambios na 
demografía.

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC
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1.4.4. Obtén, selecciona e 
elabora información a partir de 
diferentes fontes documentais e 
gráficas referidas aos cambios no
réxime demográfico.

1.4.5. Valora o impacto da 
revolución demográfica na 
literatura e nas artes plásticas.

4%

4%

TC
OA

TI
PO

Carga Horaria: 8 sesións

2. As revolucións liberais

Presentación

 Paralelamente aos procesos de cambio económico e demográfico, tivo lugar a revolución

política liberal que puxo fin ao Antigo Réxime.

 A principal protagonista e beneficiaria desta transformación foi a burguesía que, enriquecida

pola actividade comercial e industrial, asumiu os postulados ideolóxicos formulados polos

pensadores liberais e, mediante un proceso revolucionario, logrou a superación das vellas

estruturas políticas e económicas que impedían o seu desenvolvemento e freaban os seus

desexos de participar na vida política.

 Os cambios iniciáronse en EE UU en 1776 e continuaron en Francia en 1789. O seu éxito

tivo unha fonda repercusión no resto do continente europeo.

 A pesar  da  resistencia  sistemática  que  exerceron  as  forzas  conservadoras,  dispostas  a

defender os seus privilexios e a obstaculizar as conquistas populares, en Europa occidental

conseguiron triunfar os principios liberais.

 Paralelamente  ao  procesos  revolucionarios  liberais  tivo  lugar  o  desenvolvemento  da

ideoloxía nacionalista.

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

a
b
c
d
e
g
h

2.1. 
Absolutismo, 
liberalismo e 
nacionalismo: 
fundamentos 
teóricos
- O poder 
político no 
Antigo 
Réxime.
- Liberalismo.
- 
Nacionalismo.

 2.1. Identificar 
as características 
dos sistemas 
políticos de 
finais do século 
XVIII, 
destacando as 
achegas dos 
precursores e a 
actuación da 
burguesía para 
levalas á 
práctica.

 2.1.1. Identifica os elementos 
característicos dos sistemas 
políticos europeos do século 
XIX.
 2.1.2. Emprega correctamente 
a terminoloxía especifica 
relacionada cos sistemas 
políticos.
 2.1.3. Recoñece no sistema 
liberal as bases dos sistemas 
democráticos.
 2.1.4. Obtén, selecciona e 
elabora información a partir de 

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC

CSC
CCL
CAA
CD
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diferentes fontes documentais e
gráficas referidas aos sistemas 
políticos do253 século XIX.
 2.1.5. Analiza e comenta 
textos seleccionados para 
identificar os fundamentos 
teóricos da ideoloxía 
absolutista, liberal e 
nacionalista.
 2.1.6. Explica os elementos 
básicos dos sistemas políticos a
través dun mapa conceptual.

5%

5%

OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

a
b
c
d
e
g
h
l
n

2.2. A 
revolución 
liberal. 1776-
1814:
- 
Independencia 
e revolución en
EEUU.
- A Revolución
francesa.
-A revolución 
liberal 
española.

 2.2. Valorar o 
proceso de 
independencia 
dos EE UU 
como expresión 
da primeira 
revolución 
liberal, explicar 
as causas da 
Revolución 
francesa 
recoñecendo os 
trazos máis 
significativos das
súas fases e 
identificar os 
trazos da política
exterior e interior
do Imperio 
napoleónico.

2.2.1. Describe as causas da 
independencia das 13 colonias 
americanas.
2.2.2. Explica o nacemento dos
Estados Unidos valorando a 
elaboración da nova 
documentación liberal
 2.2.3. Explica as causas da 
Revolución francesa e as fases 
do seu desenvolvemento.
 2.2.4. Analiza e valora as ideas
liberais na nova 
documentación elaborada 
polos revolucionarios 
franceses.
 2.2.5. Recoñece nos 
acontecementos 
revolucionarios de finais do 
século XVIII e primeira 
metade do XIX as bases dos 
sistemas democráticos.
 2.2.6. Identifica nun mapa 
histórico a extensión do 
imperio napoleónico.
 2.2.7. Valora os inicios da 
revolución liberal en España e 
as súas consecuencias para as 
colonias americanas.
 2.2.8. Recoñece o impacto da 
revolución liberal na literatura 
e nas artes plásticas.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA
TI
PO
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4

a
b
c
d
e
g
h
l

2.3. 
Restauración 
absolutista e 
vagas 
revolucionarias
. 1815-1848:
- A 
Restauración 
absolutista.

2.3. Explicar os 
principios da 
Restauración 
absolutista e 
identificar os 
principais 
acontecementos 
das ondas 
revolucionarias 

2.3.1. Analiza as ideas 
defendidas e as conclusións do 
Congreso de Viena.

2.3.2. Coñece as consecuencias
do Congreso europeo na 
historia futura.  

 2.3.3. Compara as causas e os 

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC
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n - As 
revolucións 
liberais de 
1820, 1830 e 
1848.

liberais de 1820, 
1830 e 1848.

desenvolvemento das 
revolucións de 1820, 1830 e 
1848.
 2.3.4. Identifica nun mapa 
histórico as novas fronteiras 
europeas xurdidas do Congreso
de Viena.
 2.3.5. Obtén, selecciona e 
elabora información a partir de 
diferentes fontes documentais e
gráficas referidas á 
Restauración absolutista e 
vagas revolucionarias da 
primeira metade do século 
XIX.
 2.3.6. Analiza e comenta 
textos seleccionados para 
identificar os fundamentos 
teóricos da ideoloxía 
absolutista, liberal e 
nacionalista.

5%

5%

5%

TC
OA

TC
OA

TI
TC
OA

TI
TC
OA

Carga Horaria: 8 sesións

3. As transformacións sociais

Presentación

 No século XIX foise configurando unha nova sociedade: a sociedade de clases. Aínda

que xuridicamente igualitaria, economicamente presentaba grandes diferenzas entre a

burguesía e o proletariado.

 A difícil  situación laboral e social  da clase obreira provocou unha reacción de loita

permanente para acadar unhas cotas de maior benestar e seguridade.

 As  formas  de  loita  inicial  foron  de  tipo  espontáneo,  pero  a  medida  que  a

industrialización  se  xeneralizaba  tamén  se  organizaba  o  movemento  obreiro  ata

conseguir a súa internacionalización.

 As  reivindicacións  obreiras  provocaron  que  os  gobernos,  que  nun  principio  non

interviñan nos asuntos económicos, acaben por establecer unha lexislación laboral que

evite os abusos iniciais por parte dos patróns.

 As reivindicacións proletarias estiveron estimuladas por dúas correntes de pensamento

opostas nos seus principios, aínda que coincidentes no seu obxectivo final: o socialismo

marxista e o anarquismo.

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
183



OBXECTIVO
S

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
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a
b
c
d
e
g
h
n

3.1. A nova 
sociedade de 
clases:
-Criterios de 
organización 
social.
-Dominio 
social da 
burguesía.
- Nacemento 
do proletariado.

 3.1. Identificar 
os trazos da nova
sociedade de 
clases dominada 
pola burguesía.

 3.1.1. Describe os trazos que 
caracterizan a sociedade 
estamental e a de clases.

 3.1.2. Confecciona mapas 
conceptuais para relacionar 
aspectos relevantes das 
transformacións sociais.
 3.1.3. Analiza as razón do 
apoio burgués á nova 
sociedade de clases.

 3.1.4. Valora o impacto do 
dominio burgués na literatura e
nas artes plásticas.

7%

6%

7%

6%

PE
TC
OA

TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC

a
b
c
d
e
g
h

3.2. O 
desenvolvemen
to do 
proletariado 
como clase 
social:
- Ludismo.
- Cartismo.
-Sindicalismo.

 3.2. Comprender
que os cambios 
sociais están 
intimamente 
relacionados coas
transformacións 
económicas, 
políticas e 
ideolóxicas.

 3.2.1. Extrae información de 
diferentes fontes de 
información e analiza as 
condicións de vida do 
proletariado do século XIX.
3.2.2. Describe a orixe e o 
desenvolvemento do 
proletariado.

 3.2.3. Elabora cadros 
cronolóxicos que permiten a 
análise da sincronía dos 
cambios políticos e 
socioeconómicos.
3.2.4. Toma conciencia de que 
as desigualdades constitúen 
fontes de tensión social.
 3.2.5. Comenta os trazos das 
primeiras formas de protesta 
proletaria organizada a partir 
de fontes documentais.

6%

7%

6%

6%

7%

TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CMCCT
CD

a
b
c
d
e
g
h

3.3. O 
pensamento 
socialista e 
anarquista:
- Socialismo 
utópico.
- Marxismo.
- Anarquismo.

 3.3. Coñecer as 
correntes de 
pensamento que 
pretenden 
mellorar a 
situación dos 
obreiros no 
século XIX.

 3.3.1. Compara os trazos 
básicos das correntes de 
pensamento social da época da 
revolución industrial: 
socialismo utópico, socialismo 
científico e anarquismo.
 3.3.2. Comenta, de forma 
crítica e a partir da 
documentación axeitada, a 
repercusión das novas 
ideoloxías nos movementos 
sociais.

7%

7%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD

OBXECTIVO
S

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE1 2 3 4
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a
b
c
d
e
g
h

3.4. O 
internacionalis
mo proletario:
- A Primeira 
Internacional. 
Enfrontamento 
Marx-Bakunin.
- A Segunda 
Internacional. 
Formación dos 
partidos 
socialistas.

 3.4. Describir a 
evolución dos 
métodos de loita 
do proletariado e 
valorar o proceso
de 
internacionalizac
ión das 
organizacións 
obreiras.

 3.4.1. Distingue a explica as 
características dos tipos de 
asociacionismo obreiro.

 3.4.2. Explica a evolución dos 
métodos de loita do 
proletariado e valora o proceso
de internacionalización das 
organizacións obreiras.

 3.4.3. Analiza e utiliza de 
forma crítica, a partir de 
material histórico diverso que 
reflicta algún conflito social, 
relacionándoo coa actualidade 
e tomando en consideración 
aqueles antecedentes históricos
relevantes para a comprensión 
do mesmo.

 3.4.4. Elabora un eixe do 
tempo no que se reflictan os 
datos máis destacados dos 
procesos de cambios políticos, 
sociais e económicos que 
marcaron para Europa a fin do 
Antigo Réxime e o nacemento 
da sociedade actual.

7%

7%

7%

7%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CMCCT

Carga Horaria: 10 sesións.

4. Potencias burguesas e novos Estados

Presentación

 A mediados do século XIX, na maioría dos Estados de Europa occidental, triunfaran os

movementos liberais e existían Estados controlados pola burguesía.

 Nalgúns países, especialmente en Gran Bretaña e Francia, o réxime político avanzou

cara á democracia, ao tempo que as mulleres iniciaban a loita por conseguir os dereitos

políticos en igualdade cos homes.

 En  Europa  central  tiveron  lugar  dous  procesos  nacionalistas  que  deron  lugar  ao

nacemento de dous novos Estados: Italia e Alemaña.

 Os movementos nacionalistas puxeron en perigo a unidade do Imperio austro-húngaro e

deron orixe  a  novos  Estados que  alcanzaron a  súa independencia  loitando contra  o

dominio turco na área balcánica.
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OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
INDICADORES

DE LOGRO CRIT.
CUAL.

PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
g
h
n

4.1. O Estado 
burgués:
- Predominio 
da monarquía 
constitucional
- O camiño 
cara á 
democracia.
- A loita polos 
dereitos 
políticos das 
mulleres.

 4.1. Identificar 
os trazos do 
Estado burgués e
analizar os 
obxectivos do 
movemento 
sufraxista.

4.1.1. Identifica e explica as 
bases da organización do Estado 
burgués.

4.1.2. Valora a expansión das 
institucións liberais como base 
das actuais sociedades 
democráticas.

4.1.3. Analiza e valora os 
obxectivos e a evolución do 
movemento sufraxista.

 4.1.4. Obtén información de 
fontes iconográficas de época 
relacionadas coa expansión dos 
dereitos políticos nas sociedades 
de Europa occidental.

8%

8%

8%

2%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA
PO

a
b
c
d
e
g
h

4.2. As 
potencias 
burguesas. 
Gran Bretaña e
Francia:
- A Inglaterra 
vitoriana.
-A cuestión 
irlandesa.
- Segundo 
Imperio 
francés.
- A Terceira 
república en 
Francia.

 4.2. Describir os
trazos políticos e
sociais das 
principais 
potencias 
burguesas 
europeas: Gran 
Bretaña e 
Francia.

4.2.1. Coñece as bases do sistema
bipartidista inglés.

4.2.2. Describe a evolución do 
proceso de independencia 
irlandés.

 4.2.3. Analiza gráficas e textos 
relativos á época vitoriana, 
Segundo imperio e Terceira 
república francesa.

 4.2.4. Elabora un eixe 
cronolóxico cos principais 
acontecementos políticos da 
segunda metade do século XIX 
en Francia e Gran Bretaña.

8%

8%

2%

8%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CMCCT

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
INDICADORES

DE LOGRO CRIT.
CUAL.

PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
g
h

4.3. Os novos 
Estados. Italia 
e Alemaña:
- A unificación 
italiana.
- O novo reino 
de Italia.
- A unificación 
alemá.
- O Segundo 
Imperio 
alemán.
- Os sistemas 
bismarkianos.

 4.3. Coñecer o
proceso de 
unificación de 
Italia e 
Alemaña.

 4.3.1. Analiza as causas e describe 
o desenvolvemento do proceso de 
formación de Italia e Alemaña.
 4.3.2. Busca, selección e 
tratamento de información 
procedente de diversas fontes de 
información relacionada cos 
movementos nacionalistas 
europeos do século XIX.
4.3.3. Manexa cadros cronolóxicos 
que permiten a análise da sincronía
dos cambios políticos e 
socioeconómicos.
 4.3.4. Analiza mapas relacionados 

8%

2%

2%

PE
TC
OA

TC
OA

TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC
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co proceso de formación do novo 
Estado alemán e italiano.
 4.3.5. Identifica as relacións 
existentes entre os factores 
económicos, políticos, sociais e 
culturais nos procesos nacionalistas
europeos.
 4.3.6. Valora o papel de 
pensadores e artistas na formación 
da conciencia nacionalista.

2%

8%

2%

TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA
TI

a
b
c
d
e
g
h

4.4. A Europa 
danubiana e 
balcánica:
- O imperio 
austrohúngaro. 
A monarquía 
dual e a 
cuestión das 
nacionalidades.
- A formación 
dos novos 
Estados na 
Europa 
balcánica.
- Crises e 
guerras 
balcánicas.

 4.4. Describir 
a evolución 
política dos 
países da área 
danubiana e 
balcánica.

 4.4.1. Sitúa no tempo e no espazo 
os principais acontecementos e 
procesos relacionados coa unidade.
 4.4.2. Analiza mapas relacionados 
coa evolución das fronteiras na 
Europa danubiana e balcánica
 4.4.3. Valora a complexidade 
étnica, relixiosa e cultural da zona 
como xeradora de tensións.
 4.4.4. Utiliza fontes e material 
histórico diverso que reflicta algún 
conflito nacionalista, relacionándoo
coa actualidade e tomando en 
consideración aqueles antecedentes
históricos relevantes para a 
comprensión do mesmo.
 4.4.5. Elabora un eixe cronolóxico 
cos feitos que explican a evolución 
política dos Estados da área 
danubiana e balcánica.
 4.4.6. Confecciona un mapa 
conceptual para relacionar as 
causas, evolución e consecuencias 
de procesos nacionalistas.

8%

8%

2%

2%

2%

2%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PO
TC
OA
TI
TC
OA

TC
OA

TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CMCC
T

Carga Horaria: 8 sesións.

5. Expansión colonial e imperialismo

Presentación

 Durante  o  século  XIX  tivo  lugar  un  dos  procesos  de  maior  transcendencia  na

configuración do mundo contemporáneo: a formación dos imperios coloniais.

 O imperialismo de XIX tiña numerosos  obxectivos e  motivacións,  pero destacaba a

cuestión económica.

 Entre  estas  potencias  industriais  estableceuse  unha  carreira  para  ser  as  primeiras  e

dominar  zonas  fóra  de  Europa.  O  dominio  destas  zonas  viuse  favorecido  pola

renovación técnica dos transportes.
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 A expansión europea polo mundo trouxo consecuencias positivas, especialmente para os

europeos, e negativas, sobre todo para a poboación dos territorios colonizados e incluso

para  a  propia  Europa,  xa  que  orixinará  fortes  tensións  que  serán  unha  das  causas

determinantes da Gran Guerra.

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE1 2 3 4

a
b
c
d
e
h

5.1. Expansión 
territorial, 
colonialismo e 
imperialismo
 

5.1. 
Diferenciar os 
conceptos 
básicos 
relacionados 
coa expansión 
territorial dos 
Estados.

 5.1.1. Distingue e usa 
correctamente os conceptos 
básicos relacionados coa 
expansión territorial dos 
Estados.
 5.1.2. Coñece as grandes 
etapas da evolución do 
imperialismo.

6%

6%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA

a
b
c
d
e
g
h

5.2. 
Imperialismo e 
desenvolvement
o capitalista:
- O imperialismo
e os factores 
económicos.
- O imperialismo
e os factores 
político-
ideolóxicos.
- O imperialismo
e os factores 
demográficos e 
sociais.

5.2. Coñecer e 
valorar as 
principais 
causas da 
formación dos 
imperios 
coloniais do 
século XIX.

 5.2.1. Identifica as principais
razóns da formación dos 
imperios coloniais do século 
XIX.
 5.2.2. Debate, con 
documentación adecuada, 
sobre os argumentos que 
esgrimían defensores e 
detractores do imperialismo.
 5.2.3. Mostra unha actitude 
crítica ante a loita polo 
control de recursos, de 
espazos e de sociedades por 
parte doutros Estados.
 5.2.4. Identifica situacións 
de desigualdade provocadas 
polo afán de dominio 
económico e político.
 5.2.5. Valora o dereito dos 
pobos, a exercer a súa 
soberanía e a desenvolver a 
súa cultura, sen prexuízo dos 
dereitos e das liberdades dos 
demais.

6%

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PO

PO
OA

PO
TC
OA

PO
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CSIEE

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS

DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE1 2 3 4

a
b
c
d
e
g
h
n

5.3. O reparto do
mundo:
- Intereses e 
zonas de 
influencia das 
potencias 
imperialistas.
- Incidencia da 
colonización nos
territorios 
dominados.

 5.3. 
Describir a 
expansión 
imperialista 
dos países 
europeos e 
valorar a 
incidencia da 
colonización 
nos 
territorios 

 5.3.1. Analiza e comenta 
mapas históricos relacionados 
coa expansión imperialista do 
século XIX.
 5.3.2. Compara mapas 
históricos e identifica os países
actuais que formaron parte dos 
diferentes imperios coloniais.
 5.3.3. Analiza diversos mapas 
históricos e extrae conclusións 
sobre o trazado das fronteiras e

6%

6%

6%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC

CSC
CCL
CAA
CD
CCEC
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dominados. de como estas responden a 
convencionalismos que as 
veces resultan arbitrarios.
 5.3.4. Valora o labor científico
de determinados científicos e 
institucións que exploraron 
territorios descoñecidos ata 
eses momentos, contribuíndo 
así a que a humanidade tivese 
unha descrición máis completa 
e real do planeta no que vive.
 5.3.5. Manifesta unha actitude 
crítica ante a crenza de 
sociedades superiores e 
inferiores que poden ser 
dominadas.
 5.3.6. Valora a influencia das 
artes plásticas dos pobos 
dominados nas correntes 
artísticas europeas de comezos 
do século XX.

5%

5%

5%
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PO
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a
b
c
d
e
g
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5.4. A política 
imperialista dos 
Estados Unidos e
Xapón:
- Estados 
Unidos. Da 
doutrina Monroe
ao big stick
- Xapón. 
Revolución 
Meijí expansión 
colonial

 5.4. Coñecer
a evolución 
da política 
imperialista 
de EE UU e 
os trazos e 
consecuencia
s da 
revolución 
Meijí de 
Xapón.

 5.4.1. Analiza e comenta 
mapas históricos relacionados 
coa expansión territorial 
norteamericana e xaponesa.
 5.4.2. Coñece os profundos 
cambios provocados en Xapón 
pola revolución Meijí.
 5.4.3. Busca información e 
elabora un informe sobre as 
consecuencias da expansión 
colonial xaponesa.

6%

6%

6%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC
CCL
CAA
CD

a
b
c
d
e
h

5.5. Rivalidades 
imperialistas e 
tensións 
prebélicas:
- Rivalidade 
franco-alemá.
-Rivalidades 
coloniais e 
comerciais.

 5.5. Explicar
as rivalidades
imperialistas 
e a súa 
relación co 
inicio da 
Gran Guerra.

 5.5.1. Elabora un cadro 
sinóptico sobre as alianzas e 
tensións entre Estados en 
vésperas da Gran Guerra.
 5.5.2. Comprende que as 
tensións que se crean no 
reparto do mundo constitúen a 
antesala dos grandes conflitos 
bélicos do século XX.

6%

5%

PE
TC
OA

PO
OA

CSC
CCL
CAA

Carga Horaria: 8 sesións.

A ÉPOCA DOS GRANDES CONFLITOS MUNDIAIS: 1914-1945

As grandes crises de transición ao mundo actual

6. A Gran Guerra

Presentación

 Europa iniciou o século XX nun clima de múltiples tensións (rivalidades territoriais e

comerciais,  bipolarización  diplomática,  carreira  de  armamentos...)  entre  os  seus
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principais Estados que tivo como consecuencia o inicio do maior conflito coñecido ata

ese momento: a Gran Guerra de 1914.

 Tras a finalización da guerra reorganizouse o mapa de Europa.

 As condicións do Tratado de Versalles crearon un clima de revancha que se converteu

nunha das causas dun novo conflito mundial en 1939.

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
INDICADORES

DE LOGRO CRIT.
CUAL.

PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
h

6.1. O camiño 
cara á guerra:
- Sistemas de 
alianzas e Paz 
Armada.
- As tensións 
nacionalistas.
- O clima 
prebélico.

 6.1. Comparar 
sinteticamente os
distintos 
sistemas de 
alianzas do 
período da Paz 
Armada e 
valorar a suma 
de causas como 
detonantes da 
Gran Guerra.

 6.1.1. Describe os principais 
sistemas de alianzas durante a 
Paz Armada.

 6.1.2. Identifica a 
interconexión das causas que 
provocaron a explosión da 
Gran Guerra.

 6.1.3. Analiza e comenta 
documentos escritos e gráficos 
relacionados co clima 
prebélico.

8%

8%

8%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CSC

CCL

CAA

a
b
c
d
e
g
h
 

6.2. As 
magnitudes do 
conflito:
- A extensión 
xeográfica.
- A duración 
temporal. 
Fases da 
guerra.
- As novas 
formas de 
guerra.

 6.2. Describir os
acontecementos 
que 
desencadearon o 
inicio da Gran 
Guerra, as fases 
da súa evolución
e as novas 
formas de 
guerra.

 6.2.1. Compara os plans de 
guerra dos Estados Maiores de 
Francia e Alemaña.
6.2.2. Reflicte sobre mapas os 
países dos bandos enfrontados.

6.2.3. Elabora un eixe do tempo
sobre a evolución da Gran 
Guerra.

 6.2.4. Analiza e comenta as 
diferentes fases da guerra a 
partir de documentación 
escrita, gráfica e cartográfica.
 6.2.5. Valora a significación da
crise de 1917 no 
desenvolvemento da guerra.

 6.2.6. Comenta información 
audiovisual localizada na 
Internet sobre as trincheiras.

4%

8%

8%

8%

8%

4%

TC
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PE
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OA
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CAA
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CMCCT

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE1 2 3 4

a
b
c
d
e

6.3. A 
organización da 
paz e a 
Sociedade de 
Nacións:

 6.3. Identificar
os tratados de 
paz da Gran 
Guerra e 
vinculalos co 

 6.3.1. Explica os tratados de 
paz que puxeron fin á Gran 
Guerra, especialmente o de 
Versalles.
 6.3.2. Comenta as 

8%

8%

PE
TC
OA

CSC

CCL

CAA
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h - Os tratados de 
paz.
- A Sociedade de
Nacións.

xurdimento da 
Sociedade de 
Nacións.

condicións que o Tratado de 
Versalles impuxo a Alemaña.
 6.3.3. Analiza os obxectivos 
da Sociedade de Nacións a 
partir do documento 
fundacional.

4%

PE
TC
OA

TI
TC
OA

a
b
c
d
e
g
h

6.4. As 
consecuencias da
guerra:
- Consecuencias 
socioeconómicas
.
- Consecuencias 
políticas.

 6.4. Analizar 
as 
consecuencias 
máis 
destacadas de 
orde social, 
económico e 
político ao 
finalizar a 
Guerra de 
1914-1918.

 6.4.1. Extrae conclusións, a 
partir de diversas fontes 
documentais, sobre as 
consecuencias da Gran 
Guerra.
 6.4.2. Identifica os cambios 
territoriais e políticos que se 
produciron en Europa tras a 
finalización do conflito a 
través de mapas históricos.
 6.4.3. Comenta de forma 
crítica sobre as 
consecuencias desta guerra 
que supuxo a fin da 
hexemonía de Europa no 
mundo.

8%

4%

4%

PE
TC
OA

TC
OA

PO
TC
OA

CSC

CCL

CAA

CD

Carga Horaria: 6 sesións.

7. A Revolución rusa e o Estado soviético

Presentación

 No ano 1917 triunfou a Revolución soviética, un dos acontecementos contemporáneos

de maior transcendencia polas súas fondas repercusións internacionais posteriores.

 Esta Revolución puxo fin ao poder autocrático dos tsares, iniciando e consolidando un

novo modelo de Estado: o Estado soviético.

 A consolidación da Revolución soviética provocou fortes resistencias entre as masas

campesiñas e as forzas conservadoras, tanto nacionais como estranxeiras.

 Os acontecementos revolucionarios soviéticos tiveron gran influencia na evolución dos

partidos socialistas europeos e no nacemento dos partidos comunistas.

OBXECT
IVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e

7.1. A crise do 
tsarismo:
- Trazos e problemas
da Rusia tsarista.- A 
revolución de 1905.

 7.1. Identificar 
os principais 
problemas da 
Rusia tsarista e 
a incidencia 

 7.1.1. Identifica e explica a 
situación económica, social e 
política da Rusia tsarista.
 7.1.2. Describe as causas e 
desenvolvemento da 

8%

8%

PE
TC
OA
PE
TC

CSC
CCL
CAA
CD
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h
 

como 
desencadeante 
da revolución 
de 1905.

revolución de 1905 e as súas 
consecuencias.
 7.1.3. Valora o nacemento dos
soviets como elementos 
revolucionarios.

4%

OA

TC
OA

a
b
c
d
e
g
h

7.2. 1917: da caída 
do tsarismo ao poder
dos soviets:
- Febreiro: a fin da 
autocracia.
- O programa 
bolxevique: as 
propostas de Lenin.
- Outubro: o triunfo 
da revolución 
bolxevique.

 7.2. 
Esquematizar o 
desenvolvement
o da revolución 
soviética 
recoñecendo as 
súas etapas e os 
principais 
protagonistas e 
describir as súas
consecuencias.

 7.2.1. Coñece e valora as 
fases da revolución soviética 
de 1917.
 7.2.2. Compara as 
consecuencias da revolución 
de febreiro e de outubro.
 7.2.3. Extrae as ideas básicas 
do programa bolxevique a 
partir de fontes documentais.
 7.2.4. Analiza imaxes e 
documentos audiovisuais 
consultables na rede 
relacionados coa revolución 
bolxevique.
 7.2.5. Elabora breves 
informes sobre as biografías 
dos principais protagonistas da
revolución consultado 
Internet.
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7.3. O nacemento do
réxime soviético. A 
época de Lenin:
- Os problemas 
bélicos. A guerra 
civil.
- As medidas 
económicas. (A 
NEP)
- Construción do 
Estado soviético.
- A Terceira 
Internacional.

 7.3. Valorar as 
dificultades de 
asentamento do 
novo Estado 
soviético e os 
acordos 
tomados na 
Terceira 
Internacional.

 7.3.1. Identifica os principais 
problemas do novo Estado 
soviético e as solucións dadas 
polo goberno de Lenin.
7.3.2. Analiza os obxectivos 
da Terceira Internacional a 
partir do documento 
fundacional.
 7.3.3. Coñece o impacto do 
triunfo soviético nos 
movementos revolucionarios 
europeos da época.
7.3.4. Valora o papel das artes 
gráficas como medio de 
propaganda política.
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7.4. consolidación 
do Estado soviético 
A era de Stalin:
- Planificación 
económica.
- Reestruturación do
Estado: a 
Constitución 1936.
- Burocratización
- Control político e 
ideolóxico.
- Culto á 
personalidade.

 7.4. Coñecer os
trazos básicos 
da URSS da 
época de Stalin.

 7.4.1. Analiza os efectos da 
planificación stalinista a través
de estatísticas e gráficas.
 7.4.2. Coñece os aspectos 
básicos da Constitución de 
1936.
 7.4.3. Analiza o 
funcionamento do Estado 
soviético da época de Stalin.   
Explica as características da 
URSS de Stalin.
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8. Reconstrución, prosperidade e crise

Presentación

 A economía mundial pasou, no período de entreguerras, por tres fases ben diferenciadas:

a reconstrución que seguiu á fin da Gran Guerra, os anos de prosperidade e os da crise

económica.

 Europa  perdeu  a  súa  hexemonía  económica  fronte  aos  EE  UU,  que  xa  se  viñan

consolidando como unha potencia económica.

 A década de 1920 foi, nalgúns países, unha época de forte crecemento económico: os

felices anos vinte.

 A crise económica de 1929, que se iniciou nos EE UU, provocou unha fonda depresión

económica mundial e a maior das crises do sistema capitalista.

 A busca de solucións para superar a crise provocou a fin do liberalismo clásico e un

forte  deterioro  das  relacións  internacionais.  As  solucións  propostas  polos  Estados

fascistas conducirán ao mundo a unha nova guerra mundial.

OBXECTIVO
S

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
INDICADORES

DE LOGRO CRIT.
CUAL.

PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
n

8.1. 
Reconstrución 
e prosperidade
nos anos vinte:
- As 
dificultades de
Europa nos 
anos vinte.
- EE UU: 
hexemonía e 
sociedade de 
consumo.

8.1. Recoñecer as 
características dos
anos vinte e as 
diferenzas entre 
os países 
europeos de EE 
UU.

 8.1.1. Describe os 
condicionantes das relacións 
internacionais dos anos vinte
 8.1.2. Explica as características
económicas, sociais e políticas 
dos anos vinte e marca as 
diferenzas entre Europa e EE 
UU.
 8.1.3. Compara datos 
estatísticos do crecemento 
económico dos EE UU nos anos
vinte.
 8.1.4. Localiza, analiza e 
comenta imaxes de libros e da 
Internet relacionadas cos 
“felices anos vinte”.
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OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
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COMP.
CLAVE1 2 3 4
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b
c
d
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8.2. A crise 
económica de 
1929:
- Antecedentes 
da crise.

 8.2. Coñecer o
mecanismo de 
funcionamento 
da Bolsa e os 
acontecemento

 8.2.1. Sintetiza as causas da 
crise da Bolsa neoiorquina de
1929.

 8.2.2. Ordena de forma 
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g
h

- O crac da Bolsa
de Nova York.

s que 
desencadearon 
o crac da de 
Nova York en 
1929.

cronolóxica, con apoio da 
documentación necesaria, 
feitos e de procesos 
significativos deste período, 
identificando os personaxes 
que foron relevantes e 
establecendo relacións entre 
a acción individual e as 
mentalidades e 
comportamentos colectivos.
 8.2.3. Analiza datos 
económicos relacionados coa
Bolsa de Wall Street.

 8.2.4. Distingue entre causas
de longa e curta duración, así
como das consecuencias a 
curto e longo prazo.
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8.3. A Gran 
Depresión dos 
anos trinta:
- As 
manifestación da
depresión.
- As teorías de 
Keynes.
- O New Deal 
norteamericano.
- A autarquía dos
Estados 
fascistas.

 8.3. Explicar a
Gran 
Depresión 
describindo as 
súas 
manifestacións 
e as propostas 
de solución 
máis 
destacadas.

 8.3.1. Explica gráficas 
relacionadas coa crise 
económica de 1929.

 8.3.2. Identifica as principais
propostas de solución á Gran 
Depresión.

8.3.3. Elabora breves 
informes sobre as biografías 
de Roosevelt e Keynes 
consultado Internet.
8.3.4. Comprende que as 
medidas tomadas para 
solucionar a crise supuxeron 
a fin do liberalismo clásico e 
o inicio dun intenso 
intervencionismo estatal nas 
economías capitalistas.
 8.3.5. Mostra unha actitude 
crítica ante as circunstancias 
que xeran problemas e 
desigualdades sociais.
8.3.6. Valora o impacto da 
Gran Depresión nas 
manifestacións artísticas.

8%

8%

5%

8%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
PO

PE
TC
PO

OA

TI
OA

CSC
CCL
CAA
CD
CMCCT
CCEC

Carga Horaria: 8 sesións.

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
195



9. Democracias e fascismos

Presentación

 A crise económica e social dos anos vinte provocou gran inestabilidade política e social

nos países democráticos europeos no período de entreguerras.

 Este contexto socioeconómico foi determinante para o auxe dos réximes fascistas en

toda Europa.

 En moitos países europeos, no período de entreguerras, establecéronse réximes políticos

autoritarios ou totalitarios.

 Os modelos ideolóxicos e políticos partiron da Italia de Mussolini e da Alemaña de

Hitler.

 A posta en práctica dos principios fascistas complicaron as relacións internacionais e

acabaron por provocar unha segunda guerra mundial.

OBXECTIVO
S

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
h

9.1. A crise da 
democracia en 
Europa:
- Exacerbación
do 
nacionalismo.
- Crecemento 
do militarismo.
-Descompo-
sición do 
sistema 
parlamentario 
tradicional.
- Aparición de 
novas forzas 
políticas.
- As crises 
económicas e o
incremento das
tensións 
sociais.

 9.1. Identificar os
trazos que 
caracterizan a 
crise dos sistemas 
democráticos en 
Europa nos anos 
vinte.

9.1.1. Sintetiza os trazos da 
crise da democracia na Europa
dos anos vinte.

9.1.2. Analiza as causas que 
poden levar ao establecemento
de réximes políticos de tipo 
autoritario e/ou ditatorial, 
concretando o estudo ao 
período de entreguerras en 
Europa.

 9.1.3. Extrae información de 
textos e imaxes relacionadas 
coa expansión dos sistemas 
ditatoriais na Europa dos anos 
vinte.
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9.2. Os sistemas 
fascistas:
- Totalitarismo, 
fascismo e 
sistemas 

 9.2. Coñecer 
os 
fundamentos 
ideolóxicos e 
os trazos 

9.2.1. Sintetiza os postulados 
ideolóxicos dos sistemas fascistas.
9.2.2. Recoñece a transcendencia 
dos fascismos europeos como 
ideoloxías que conduciron ao 
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h autoritarios.
- Características 
comúns dos 
sistemas 
fascistas.

comúns dos 
fascismos.

desencadeamento de conflitos 
mundiais.
9.2.3. Diferenza a existencia de 
matices ideolóxicos entre os 
distintos réximes considerados como
fascistas, destacando o modelo 
italiano e alemán.
9.2.4. Valora a democracia ante 
calquera forma de violación da 
mesma, rexeitando calquera tipo de 
discriminación en razón de raza, 
sexo, nacionalidade, crenzas ou 
ideoloxía.
9.2.5. Mostra solidariedade cos 
pobos que atravesan situacións de 
autoritarismo político e privacións 
de dereitos e de liberdades.
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9.3. A Italia 
fascista:
- O ascenso 
fascista ao poder.
- A organización 
do Estado 
fascista.
- Política 
exterior e fin do 
fascismo.

 9.3. Analizar o
proceso de 
ascenso 
fascista en 
Italia e a 
aplicación dos 
seus postulados
na 
organización 
do novo Estado
fascista 
dirixido por 
Mussolini.

 9.3.1. Describe o proceso de 
ascenso de Mussolini ao poder en 
Italia.
9.3.2. Analiza e comenta a 
organización do Estado corporativo 
italiano a partir de documentos e 
gráficas.
9.3.3. Valora imaxe de propaganda 
como elemento de control 
ideolóxico das ditaduras.
9.3.4. Selecciona e comenta imaxes 
e material cinematográfico 
localizado na rede relacionado co 
Estado fascista italiano.
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9.4. A Alemaña 
nazi:
- Ascenso dos 
nazis ao poder.
- Hitler no poder:
a ditadura nazi.

 9.4. Analizar o
proceso de 
ascenso nazi en
Alemaña e a 
aplicación dos 
seus na 
ditadura de 
Hitler.

9.4.1. Describe o proceso de ascenso
de Hitler e o partido nazi en A 
Alemaña.
9.4.2. Analiza e comenta o 
antisemitismo nazi como un dos 
trazos característicos desta ditadura.
9.4.3. Relaciona aspectos 
económicos da Alemaña nazi a 
partir de datos estatísticos.
9.4.4. Relaciona fontes de 
información diversa como 
explicativas de procesos históricos 
complexos.
9.4.5. Selecciona e comenta imaxes 
e material cinematográfico 
localizado na rede relacionado co 
Estado nazi alemán.
9.4.6. Valora a estética nazi na arte.

6%

6%

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA
TI
TC
OA
TI
TC
OA

TI
PO

TI
PO

CSC
CCL
CAA
CD
CMCCT
CCEC

Carga Horaria: 10 sesións.

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
197



10. A Segunda Guerra Mundial

Presentación

 A crise económica de 1929 orixinou unha ruptura do espírito de distensión entre os

países que se iniciara en Locarno.

 O éxito dos fascismos, favorecido polas promesas de solucións eficaces e rápidas para

superar a crise, coa súa política expansionista e militarista, levou de novo ao mundo a

outra guerra mundial.

 Nesta nova guerra confluíron varios conflitos que progresivamente se unificaron debido

ás alianzas dos contendentes.

 O escenario desta Segunda Guerra Mundial ampliouse, abranguendo desde Europa a

África e Asia e do Mediterráneo ao Pacífico.

 Nesta  terrible  guerra  foron  perfeccionadas  as  armas  e  as  estratexias  xa  coñecidas,

aparecendo outras máis destrutivas e perigosas.

 Ao remate desta guerra creouse un organismo internacional, a ONU, para velar pola paz

e evitar novos conflitos armados.

OBXECTIVO
S

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
h

10.1. As 
relacións 
internacionais 
nos anos trinta:
- Fracaso da 
Sociedade de 
Nacións e da 
seguridade 
colectiva.
- Nova política 
de alianzas e 
formación do 
Eixe.
- As agresións 
alemás.

10.1. 
Comprender as 
relacións 
internacionais 
dos anos trinta e 
as agresións dos 
Estados fascistas
como principais 
causas da 
Segunda Guerra 
Mundial.

10.1.1. Analiza as relacións 
internacionais a partir de 
diferentes fontes textuais e 
gráficas.

10.1.2. Identifica e explica as 
causas desencadeantes da 
Segunda Guerra Mundial a 
partir de diversas fontes 
históricas.
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OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE1 2 3 4

a
b
c
d
e
h
 

10.2. A Segunda 
Guerra Mundial:
- As fases da 
guerra.
- As novas 
formas de guerra
e as súas 
consecuencias.

10.2. 
Establecer as 
etapas do 
desenvolvemen
to da guerra e 
valorar as 
novas formas 
de guerra, 
destacando a 
significación 
do holocausto 
nazi.

10.2.1. Explica as etapas da 
Segunda Guerra Mundial e a 
súa evolución.

10.2.2. Valora a significación
do holocausto na historia 
mundial.

10.2.3. Elabora breves 
informes biográficos sobre 
personaxes destacados da 
contenda mundial a partir de 
información obtida na 
Internet.

10.2.4. Mostra actitude 
razoada sobre o abuso que se 
fixo de determinados 
inventos científicos e 
tecnolóxicos  e analiza o 
abuso que se fixo de 
determinados inventos 
científicos e tecnolóxicos.

10.2.5. Analiza material 
documental de época e de 
recreacións da aspectos 
concretos da guerra.
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10.3. A 
organización de 
paz e as Nacións 
Unidas:
- A organización 
da paz.
- As nacións 
Unidas.

 10.3. Expoñer 
o proceso de 
organización 
da paz tras a 
fin da Segunda 
Guerra 
Mundial e da 
formación da 
ONU.

10.3.1. Comenta o deseño da 
nova orde mundial que se 
fixo en Ialta e en Potsdam.

10.3.2. Valora a Organización
das Nacións Unidas como 
organismo encargado de 
velar pola paz mundial.

10.3.3. Mostra actitudes de 
rexeitamento do emprego da 
violencia e a guerra como 
medio para conseguir o 
control de recursos humanos,
económicos e espaciais.
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O MUNDO ACTUAL: DA FIN DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Á ACTUALIDADE

11. Guerra Fría e política de bloques

Presentación

 O remate da Segunda Guerra Mundial significou a fin das hostilidades bélicas pero non

unha  auténtica  paz.  Os  países  que  formaron  a  coalición  antifascista  volveron  ás

posicións de enfrontamento previo á guerra.

 Este  enfrontamento  deu  lugar  á  formación  de  dous  bloques  económicos,  políticos,

militares e ideolóxicos ben diferenciados: o capitalista e o comunista.

 Entre os dous bloques desencadeouse unha guerra encuberta, a Guerra Fría, con puntos

de tensión moi fortes.

 Pero  o  temor  ao  estalido  doutra  guerra  favoreceu  a  política  de  distensión  e  de

coexistencia pacífica.

 Na década de 1980 as transformacións políticas do bloque socialista abriron o camiño

para  a  superación  definitiva  da  Guerra  Fría  tras  a  crise  do  socialismo  real  e  a

desaparición da URSS.

OBXECTIVO
S

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
h

11.1. Guerra 
Fría e 
bipolarización
:
- 
Características
da Guerra 
Fría.
- Fases da 
Guerra Fría.

 11.1. 
Comprender que a
fin da Segunda 
Guerra Mundial 
deu paso a unha 
nova etapa na que
se reestruturaron 
as alianzas entre 
Estados e que a 
maioría dos países
independentes 
quedaron aliñados
en dous bloques 
antagónicos.

11.1.1. Define os trazos xerais 
da Guerra Fría.

11.1.2. Describe as fases da 
evolución da Guerra Fría.
11.1.3. Elabora un eixe 
cronolóxico do período da 
Guerra Fría e sitúa nel os 
principais acontecementos.
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CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
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APRENDIZAXE
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DE LOGRO CRIT.
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b
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11.2. A 
formación dos 
bloques
-O bloque 
occidental ou 

11.2. Sintetizar
os trazos 
ideolóxicos, 
políticos e 
militares dos 

11.2.1. Analiza os trazos 
ideolóxicos, políticos e 
militares dos bloques da 
Guerra Fría a partir de 
diferentes fontes 
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h capitalista.
- O Bloque 
oriental ou 
comunista.

dous bloques 
enfrontados 
durante a 
Guerra Fría.

documentais.
11.2.2. Compara as 
diferenzas entre o mundo 
capitalista e o socialista.
11.2.3. Localiza nun mapa 
histórico os principais países 
de cada un dos bloques.
11.2.4. Selecciona símbolos e
imaxes que se identifican co 
bloque capitalista e co 
socialista.
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11.3. Fase álxida 
da Guerra 
Fría.1947-1962:
- Os conflitos 
máis destacados.

 11.3. Describir
os principais 
conflitos da 
época.

11.3.1. Identifica, explica e 
sitúa nun mapa histórico os 
principais conflitos da fase 
álxida da Guerra Fría.
11.3.2. Valora o conflito dos 
mísiles de Cuba como o máis
significativo dos conflitos da 
época.
11.3.3. Identifica o muro de 
Berlín como o símbolo dun 
mundo dividido.
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11.4. 
Coexistencia 
pacífica e 
distensión. 1962-
1985:
-Factores que 
favorecen a 
distensión.
- Carreira de 
armamentos e 
conferencias de 
seguridade e 
cooperación.
- Os focos de 
tensión.

 11.4. 
Comprender e 
valorar os 
factores que 
contribuíron á 
evolución da 
Guerra Fría e 
describir os 
principais 
focos de 
tensión da 
etapa.

11.4.1. Identifica e sitúa no 
tempo os factores que máis 
contribuíron á superación da 
tensión do mundo en 
bloques.
11.4.2. Analiza as 
consecuencias das 
conferencias de seguridade e 
cooperación de finais da 
Guerra Fría.
11.4.3. Valora o papel dos 
líderes nos cambios 
producidos na superación do 
mundo en bloques a través da
elaboración de breves 
sínteses biográficas.
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11.5. A fin da 
Guerra Fría e a 
desaparición da 
URSS.1985-
1991

11.5. 
Identificar as 
razóns que 
acabaron por 
provocar a 
crise do 
socialismo real 
e a 
desaparición da
URSS.

11.5.1. Valora os cambios 
producidos no bloque 
socialista que provocaron a 
fin da Guerra Fría.
11.5.2. Analiza e comenta os 
cambios que deron fin á 
Guerra Fría a partir de 
documentación histórica.
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8%
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OA

CSC
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Carga Horaria: 12 sesións.
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12. Democracias liberais e mundo de benestar

Presentación

 Entre  1945  e  1991  distínguense  dúas  áreas  con  sistemas  políticos  e  económicos

antagónicos: democracias liberais fronte a democracias populares, capitalismo fronte a

socialismo.

 O mundo capitalista occidental presenta unha evolución económica expansionista ata

1973 seguida doutra de estancamento e recesión.

 No terreo político, o mundo occidental reforzou o sistema democrático e, en paralelo

aos conflitos sociais tradicionais, xurdiron outros movementos sociais que reclamaban

maiores cotas de dereitos de liberdade e autonomía.
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Carga Horaria: 12 sesións.

13. Democracias populares e países non aliñados

Presentación

 Tras a finalización da Segunda Guerra Mundial, a URSS pasou a se converter na cabeza

do bloque socialista.

 Fronte á democracia liberal e o capitalismo, o bloque liderado pola URSS impuxo a

democracia popular e o sistema socialista.

 Os problemas políticos, económicos e sociais propiciaron a descomposición do sistema,

que culminou coa  caída do muro de Berlín en 1989 e a desaparición da URRS e do

bloque socialista en 1991.

 A descolonización  foi  un  dos  procesos  máis  significativos  das  décadas  centrais  do

século XX.

 Moitos  dos  novos  países  loitaron para  ocupar  un  posto  no  concerto  internacional  á

marxe dos bloques (países non aliñados).

 A  pesar  da  súa  independencia  política,  os  novos  países  seguiron  supeditados  aos

intereses das antigas metrópoles (neoimperialismo).

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
INDICADORES

DE LOGRO CRIT.
CUAL.

PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
h

13.1. 
Democracias 
populares e 
socialismo 
real:
- 
Características 
das 
democracias 
populares.
- A disidencia 
de Iugoslavia e
China.
- Problemas de 
bloque 
socialista. 
1950-1980.
-A crise do 
socialismo real.

 13.1. 
Identificar os 
trazos das 
democracias 
populares, 
destacando o 
papel do 
socialismo 
soviético e da 
disidencia 
chinesa e 
iugoslava.

13.1.1. Describe os trazos 
políticos das democracias 
populares.
13.1.2. Explica os trazos básicos 
da economía socialista a partir de 
gráficas.
13.1.3. Coñece a disidencia 
iugoslava   a partir de diversas 
fontes documentais.
13.1.4. Coñece a disidencia 
chinesa a partir de diversas fontes 
documentais.
13.1.5. Elabora un cadro sinóptico
sobre a situación política das 
repúblicas ex- soviéticas
13.1.6. Sintetiza o proceso das 
revolucións democráticas en 
Europa oriental e central.
13.1.7. Coñece os elementos que 
explican a crise de socialismo.

13.1.8. Coñece  a nova orde 
mundial xurdida tras a 
desaparición da URSS e a caída 
dos réxime socialista de Europa do
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leste.
13.1.9. Compara mapas políticos 
da Europa do leste desde os anos 
oitenta ata a actualidade

5% TC
OA

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE1 2 3 4

a
b
c
d
e
h

13.2. 
Descolonización 
e Terceiro 
Mundo:
- Factores da 
descolonización.
- O marco 
cronolóxico da 
descolonización.
- As vías da 
independencia.
- O Terceiro 
Mundo.
- Non 
aliñamento e 
cooperación.

 13.2. Describir
as liñas básicas
do proceso de 
descolonizació
n e caracterizar
os trazos 
básicos do 
Terceiro 
Mundo.

13.2.1. Identifica os 
principais factores da 
descolonización e as 
principais vías utilizadas para
conseguir a independencia.
13.2.2. Enumera as etapas do
proceso descolonizador.

13.2.3. Elabora un eixe 
cronolóxico no que sitúa as 
datas de independencia dos 
novos Estados xurdidos en 
África e Asia como 
consecuencia do proceso 
descolonizador.
13.2.4. Describe e analiza os 
trazos do Terceiro Mundo

13.2.5. Coñece e valora as 
dificultades dos países do 
Terceiro Mundo que lle 
impiden saír do 
subdesenvolvemento.
13.2.6. Analiza razoadamente
os desequilibrios existentes 
entre países e as dificultades 
polas que atravesa o mundo 
do subdesenvolvemento.
13.2.7. Localiza en mapas as 
zonas afectadas pola 
descolonización.
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13.3. América 
Latina
- Repúblicas 
oligárquicas e 
transformacións 
liberais.
- Populismo e 
industrialización.
- Revolución 
socialista e 
reacción 
conservadora.
- Democratiza-
ción e 
dificultades 

 13.3. 
Caracterizar a 
evolución 
política, 
económica e 
social de 
América Latina
no século XX.

13.3.1. Diferenza e define os 
diferentes sistemas políticos 
das principais repúblicas 
hispanoamericanas no século 
XX e coñece a   súa 
evolución.
13.3.3. Identifica as 
principais realizacións e 
dificultades de América 
Latina durante a segunda 
metade do século XX.
13.3.4. Describe o principais 
movementos políticos, 
sociais e culturais actuais de 
Latino América consultando 
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económicas. Internet.
13.3.5. Analiza os problemas 
económicos de América 
Latina a partir de datos 
estatísticos.

5% PE
TC
OA

Carga Horaria: 12 sesións.

14. Globalización e diversidade cultural

Presentación

 A caída do emblemático muro de Berlín en 1989 e a desaparición da URSS en 1991

marcan o inicio do novo século XXI desde o punto de vista histórico.

 Nos inicios desde novo século, o capitalismo e a democracia convértense nos referentes

dun mundo globalizado dominado polas grandes potencias industriais,  especialmente

por EE UU.

 A globalización non afecta a todos os países por igual, acentuando, en moitos casos, os

desequilibrios existentes anteriormente.

 Neste  mundo  da  globalización  individualízase,  con  características  propias  o  mundo

islámico.

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
INDICADORES

DE LOGRO CRIT.
CUAL.

PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
h

14.1. 
Globalizació
n e 
desigualdad
e:
-O triunfo 
mundial do 
capitalismo.
-
Globalizació
n e 
interdepend
encia 
económica.
- 
Movemento
s alter e 
antiglobaliz
ación.
- Sociedades
posindustria
is e novas 
formas de 
exclusión 
social.
- A crise 

 14.1. Identificar 
as características 
básicas do triunfo
mundial do 
capitalismo, así 
como os 
movementos 
contrarios e 
alternativos á 
globalización.

14.1.1. Describe as 
características do capitalismo 
actual.

14.1.2. 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.
14.1.3. Define os trazos do 
subdesenvolvemento nun 
mundo globalizado.
                
 14.1.4. Analiza e valora os 
movementos contrarios e 
alternativos á globalización.
 14.1.5. Analiza e comenta a 
orixe, desenvolvemento e 
consecuencias da crise 
económica mundial a partir de 
documentos escritos e gráficas.
 14.1.6. Establece relacións 
entre os procesos migratorios e 
a globalización a partir de 
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económica 
mundial.

fontes históricas. OA

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC,
INST,

COMP.
CLAVE1 2 3 4

a
b
c
d
e
h

14.2. A 
configuración 
xeopolítica do 
mundo actual:
- Supremacía dos
EE UU.
-A 
transformación 
de Rusia.
- A nova OTAN.
- A 
desintegración 
de Iugoslavia.
- As guerras 
balcánicas.
- As guerras de 
África.
- A nova 
potencia 
mundial: China.

 14.2. 
Identificar e 
describir as 
características 
da 
configuración 
xeopolítica do 
mundo actual, 
destacando o 
papel das 
vellas e as 
novas 
potencias.

14.2.1. Valora o papel de EE 
UU no contexto mundial.

14.2.2. Describe os principais
cambios ocorridos en Rusia 
tras a desaparición da URSS.
14.2.3. Analiza o 
desenvolvemento económico 
de China e as súas 
características a partir de 
datos estatísticos e textuais.
14.2.4. Localiza en mapas  as
principais zonas de conflito 
bélico no mundo actual.
14.2.5. Analiza as razóns das 
principais zonas de conflito 
bélico no mundo actual.
 14.2.6. Elabora un informe 
sobre un aspecto concreto 
relacionado coa violación dos
dereitos humanos na 
actualidade a partir de 
información na rede e 
material videográfico.
14.2.7 Extrae conclusións 
sobre aspectos do mundo 
actual que lle resultan de 
especial relevancia a partir de
imaxes e material 
videográfico.
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14.3. A Unión 
Europea:
- As orixes da 
Europa 
comunitaria.
- A construción 
da Comunidade 
Económica.
- A U.E. e a súa 
ampliación.
- As institucións 
europeas.
- Tratados de 
funcionamento 
da U.E.

 14.3. Coñecer 
e valorar o 
proceso de 
integración 
europea e o 
papel das súas 
institucións.

14.3.1. Explica o proceso de 
constitución da U.E. 
enumerando os fitos máis 
destacados.
14.3.2. Identifica os retos e 
problemas actuais da UE a 
partir de fontes xornalísticas.
14.3.3. Elabora un eixe 
cronolóxico sobre o proceso 
de formación da Unión 
Europea.
14.3.4. Localiza sobre un 
mapa político os países 
membros da Europa 
Comunitaria diferenciando 
por cores a data da súa 
incorporación.
14.3.5. Realiza un esquema 
coas principais institucións 
da Unión Europea.
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OA

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
INDICADORES

DE LOGRO CRIT.
CUAL.

PROC,
INST,

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
a
b
c
d
e
h

14.4. O 
mundo 
islámico:
- Relixión e 
política no 
Islam.
- O 
fundamental
ismo 
islámico.
- O 
terrorismo 
yihadista.
- Guerras e 
conflitos en 
Oriente 
Medio.

 14.4. Describir a 
evolución do 
mundo islámico 
na actualidade 
caracterizando os 
seus trazos 
económicos, 
políticos, 
relixiosos e 
sociais.

14.4.1. Localiza nun mapa os 
países de maioría musulmá.

14.4.2. Explica os trazos
económicos, políticos, sociais e
relixiosos do mundo islámico 
actual.
14.4.3. Relaciona 
características do mundo 
islámico e a súa incidencia na 
tensión e conflitividade 
mundial.
14.4.4.Realiza unha busca 
guiada en Internet sobre as 
ameazas e as accións terroristas
yihadistas.
14.4.5. Describe as 
características da ameaza 
terrorista islamita e os seus 
efectos sobre a vida cotiá das 
zonas máis afectadas.
14.4.6. Elabora un breve 
informe sobre os atentados do 
11-S de 2001 e Nova York e/ou
de Atocha en Madrid de 2004 
consultando Internet.
14.4.6. Valora a necesidade de 
ter un coñecemento histórico 
axeitado para poder 
comprender mellor os distintos 
problemas que nos afectan na 
actualidade.
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Carga Horaria: 12 sesións.

8.5.  Grao  mínimo  de  consecución.Criterios  e  estándares  avaliables

mínimos

Para obter a cualificación de aprobado os alumnos de Historia do Mundo Contemporáneo 

deberán ser capaces como mínimo de:

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CAULIFICACIÓN

4      Moi bien

3      Ben

2      Regular
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1      Mal

CRITERIOS MÍNIMOS
ESTÁNDARES AVALIABLES

MÍNIMOS
1 2 3 4

1.Recoñecer os trazos máis significativos, desde o
punto de vista económico, social e político do 
Antigo Réxime e recoñecer as achegas dos 
ilustrados que conducen á súa crise.
2. Identificar as causas, bases e expansión da 
Revolución Industrial e as transformacións 
económicas e sociais máis relevantes.
3. Definir liberalismo, nacionalismo e 
imperialismo e o seu papel histórico no
século XIX e comezos do XX, analizando os 
principais acontecementos e os seus
repercusiones.
4. Coñecer os factores que explican o 
desenvolvemento  do colonialismo e os seus 
efectos nas relacións internacionais, asi como as 
consecuencias económicas, sociais e culturais.
5. Analizar as principais achegas das correntes de 
pensamento político e económico xurdidas na 
época contemporánea (liberalismo, nacionalismo, 
socialismo, anarquismo, feminismo, fascismo) 
relacionándoas coas circunstancias históricas en 
que se xeran e valorando a súa incidencia en 
diferentes procesos históricos.
6.Explicar as causas, desenvolvemento esencial e 
consecuencias do I Guerra Mundial; analizar 
consecuencias territoriais, económicas, 
ideolóxicas e sociais.

7. Identificar as causas e explicar o 
desenvolvemento da Revolución Rusa; coñecer o 
modelo político soviético resultante do proceso 
revolucionario e comparalo co modelo de Estado 
Liberal.
8. Explicar os desequilibrios do sistema capitalista
nos anos vinte e identificar as
causas e efectos de todo tipo da Gran Depresión, 
coñecendo as áreas principais ás que afectou.
9. Identificar os factores da crise das democracias 
liberais que favoreceron o xurdimento e 
expansión do fascismo e o nazismo identificando 
as características fundamentais destas dúas 
ideoloxías.
10. Recoñecer os factores que desencadearon a II 
Guerra Mundial,; explicar as fases e
feitos mais relevantes, analizando as implicacións 
e consecuencias do conflito.
11. Explicar os factores que condicionaron e 
desencadearon a Guerra Fría

Esquematiza e sintetiza  as  causas  da crise
do Antigo Réxime.

Caracteriza os sectores máis desenvolvidos
da Revolución Industrial.

Realiza  un  cadro  coas  características  do
liberalismo político e económico.

Realiza  un  mapa  dos  grandes  imperios
coloniais.

Coñece as grandes ideas do socialismo e do
anarquismo.

Explica  resumidamente  as  causas  da
Primeira  Guerra  Mundial  así  como  as
consecuencias.
Esquematiza  as  fases  da  Primeira  Guerra
Mundial.
Coñece  os  feitos  esenciais  da  Revolución
Rusa  e  entende  o  seu  significado  na
Historia.

Explica de maneira sinxela o crack de 1929.

Realiza un esquema sinxelo no que amosa
as bases ideolóxicas de fascismo e nazismo.

Esquematiza  a  II  Guerra  Mundial:  os
antecedentes, o desencadeamento, as fase e
o desenlace.

Comenta  mapas  nos  que  se  recollen  os
principais  conflitos  da  Guerra  Fría:  a
división  de  Alemaña  e  de  Europa;  o
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analizando as implicacións sociais económicas e 
ideolóxicas dos bloques.
12. Coñecer os factores que conducen o proceso 
descolonizador, así como as etapas e
acontecementos máis relevantes.

Próximo  Oriente;  Cuba  e  a  crise  dos
mísiles; Vietnam...

CRITERIOS MÍNIMOS
ESTÁNDARES AVALIABLES

MÍNIMOS
1 2 3 4

13. Caracterizar e explicar as transformacións 
máis significativas que se produciron
nas tres últimas décadas do s.XX: a recesión 
económica, o fin da dinámica de bloques,
a desintegración do bloque socialista e a loita pola
democracia no Terceiro Mundo.
14. Coñecer as distintas declaracións sobre 
dereitos ata a promulgación da Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos, analizando a 
importancia que ten o recoñecemento dos mesmos
na sociedade contemporánea.
15. Coñecer a historia básica, institucións e 
obxectivos da Unión Europea e identificar a 
significación dos principais tratados da UE.
16. Saber realizar comentarios de texto, mapas, 
gráficos e imaxes de contido histórico, tendo en 
conta as orientacións do profesor..
17. Coñecer o vocabulario específico da materia e
utilizalo adecuadamente.
18. Localizar no espazo e no tempo 
acontecementos ou fenómenos históricos así 
como os protagonistas, líderes ou grandes figuras 
característicos da época
contemporánea.
Os criterios mínimos 16,17e18 son 
procedimentais e son considerados mínimos
en todas as unidades didácticas.consecuencias 
territoriais, económicas, ideolóxicas e sociais.

Investiga  na  internet  sobre  as  causas  da
desintegración do bloque socialista e realiza
unha pequena exposición sobre este asunto.

É capaz de realizar un eixe cronolóxico coas
etapas do proceso de construción da Unión
europea desde as orixes ata hoxe.
Realiza  comentarios  de  mapas,  de  textos
históricos, de gráficos durante todo o curso.
Expón publicamente e mediante un discurso
lóxico as  ideas  fundamentais  dos  contidos
teóricos.

Domina  minimamente  o  vocabulario  da
materia de historia.

8.6. Concrecións metodolóxicas da materia

A metodoloxía didáctica empregada para desenvolver esta materia debe favorecer o traballo

individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de

investigación, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo e a transferencia e a aplicación

do  aprendido.  Ademais,  preténdese  exercitar  o  alumnado  nos  procedementos  habituais  do

historiador: natureza, tipoloxía e importancia das distintas clases de fontes, análise e utilización

crítica  das  mesmas,  contraste  de  interpretacións  historiográficas  e  utilización  de  información
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procedente dos medios de comunicación de masas para achegarse ao coñecemento da realidade

actual.

As  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  deben  ser  utilizadas  como  unha

ferramenta  necesaria  para  a  aprendizaxe,  tanto  polo  seu  carácter  imprescindible  na  educación

superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.

A natureza específica da historia -multiplicidade de factores que interveñen nunha realidade

humana, cambio permanente mais non uniforme nin no tempo nin no espazo e irrepetibilidade dos

feitos- condúcenos a que nesta disciplina, en canto materia de ensinanza-aprendizaxe, debamos ter

en conta as seguintes consideracións didácticas:

  A  forma  de  acceder  ao  coñecemento  histórico  non  é  uniforme  dentro  da  propia

disciplina. Inflúen a parcela espacial e cronolóxica que se considere. Non nos acercamos

cos mesmos medios ao coñecemento histórico máis afastado no tempo e no espazo que

a unha época próxima. Polo tanto, os medios que se utilicen non deben ser idénticos ao

longo de todo o desenvolvemento da materia.

  Na clase de Historia fanse comentarios sobre valores e  sobre actitudes e ao facelo

transmítense mensaxes. Isto fai o seu estudio vulnerable a interferencias políticas e a

que,  con frecuencia,  se  confundan consideracións  de  orde  política  e  ideolóxica  con

consideracións de tipo educativo. Polo que se procurará tratar os temas de estudo con

obxectividade e non emitir xuízos de valor.

  A  motivación  é  un  aspecto  importante  para  acadar  unha  ensinanza  eficaz.  Para

promover que sexa positiva, é necesario que os temas de estudo conecten directamente

cos  intereses  do  alumnado.  O  emprego  de  medios  audiovisuais,  o  achegamento  a

problemas  do  seu  contorno,  as  saídas  programadas,  etc.  constitúen  estratexias

motivadoras e atractivas.

 Partindo destas consideracións as distintas Unidades Didácticas deben enfocarse non

como  un  conxunto  de  feitos  illados,  senón  como  un  conxunto  de  procesos  e  de

problemas nos que se analicen as súas causas e as súas consecuencias e as relacións

existentes entre elas. Para isto, os medios non son só materiais (fontes e instrumentos),

senón  tamén  conceptuais  e  de  léxico  propio  desta  disciplina  que  hai  que  adquirir

comprensivamente.

  Na ensinanza da Historia, e en función dos contidos a tratar, empregaremos distintas

estratexias  metodolóxicas.  A exposición do profesor/a  será necesaria,  sobre todo,  ao

tratar contidos conceptuais de maior complexidade porque lle permitirá ao alumnado un
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mellor  acceso  a  eles.  Para  outros  contidos,  as  estratexias  de  descubrimento  ou  de

indagación, mediante materiais que se lle proporcionen, tamén serán necesarias porque

o alumnado, ao indagar en diversas fontes, constrúe o seu propio coñecemento en lugar

de recibir a información xa elaborada.

  O plan de traballo dunha clase variará segundo os temas a tratar:

  Para a ensinanza de parcelas máis antigas que é difícil que o alumnado se sitúe, ou

para aspectos da Historia que, polo seu afastamento espazo-temporal, non ten unha

repercusión recoñecible no contorno, sería:

 A presentación dos problemas por parte do profesor/a.

 A  consideración  conxunta  profesorado-alumnado  das  distintas  alternativas

posibles de interpretación.

 O acordo sobre a natureza e sobre as causas do proceso histórico en cuestión.

 A ilustración e comprobación das conclusións con exemplos concretos, sempre

que sexan procesos xerais.

  Para abordar os aspectos relacionados co mundo actual e para o estudo de aspectos

da historia máis próxima, a vía sería partir do concreto para chegar ao abstracto e,

apoiándose en datos do contorno próximo, inducir a curiosidade de por que é así e

ir  relacionando  a  historia  local  cos  seus  condicionantes  externos  para  intentar

alcanzar unha comprensión de estruturas e de procesos máis amplos, pois non se

pode entender o medio no que se desenvolve o alumnado desconectado das súas

referencias máis xerais.

 A primeira das actividades de cada unha das Unidades Didácticas actuará de ámbito

motivador para o tema das mesmas e para que o alumnado manifeste as súas opinións e

sexan conscientes  do que  coñecen e  do que descoñecen.  Así  o  profesor/a  estará  en

condicións  de  axustar  a  proposta  de  actividades,  incorporando  as  conclusións  desta

primeira sesión. A presentación pode ser distinta en cada caso: enquisa, visualización

dun fragmento dun vídeo, observación de gráficos, comparación de debuxos, pinturas,

fotografías etc.

8.7. Instrumentos de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

 Terase en conta:

 Traballo individual, no que se terán en conta aspectos como:
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- A capacidade de descrición, de relación e de análise dos conceptos históricos.

- A expresión e a comprensión dos mesmos tanto de forma oral como escrita.

- Os conceptos específicos da U.D.

- O desenvolvemento de actitudes cara á materia.

O  traballo en grupo, no que se fai especial fincapé porque permite unha distribución de

tarefas, axuda á asunción de responsabilidades persoais e enriquece a calidade das actividades.

 O funcionamento da clase. Neste caso os datos para a avaliación derivan dos dous niveis

anteriores e proporcionan unha información xeral importante tanto para o profesorado como para os

titores.

 Os instrumentos de avaliación máis adecuados dentro desta planificación son:

 A observación, que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos

contidos conceptuais e dos procedementos e, sobre todo, dos actitudinais tanto no que se

refire ao interese pola materia como ás actitudes sociais máis relevantes, tales como a

convivencia, a tolerancia, a solidariedade e a participación crítica.

  As  probas, que teñen o mesmo carácter que as actividades de desenvolvemento das

U.D.  e  polo  tanto  adoptarán  formulacións  semellantes,  reflectirán  unicamente  os

contidos  traballados  e  estableceranse  nun  contexto  de  negociación  das  mesmas  co

alumnado a quen van orientadas. Así que calquera das actividades que se presentan é

susceptible de ser, ao mesmo tempo, actividade de aprendizaxe e de avaliació

 Haberá  dúas  probas  por  avaliación.  Incluirán  cuestións  teóricas  ademais  de

comentarios  e  composicións  de  temas   a  partir  de  diversos  documentos  e  fontes

históricas.

 Os traballos de clase e os traballos voluntarios permiten un seguimento do nivel de

organización que van acadando os alumnos/as: busca de fontes, organización dun guión,

planificación  dos  pasos  a  seguir,  corrección  do emprego  de  información gráfica  ou

estatística etc. Débense alternar os traballos escritos con outros de exposición oral e en

formatos dixitais.

Criterios de cualificación e promoción

 Controis obxectivos que consistirán en:
 Probas escritas

       
          70%

 Traballo Complementario (grupo/individual)           20%

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
212



 Exercicios e lecturas voluntarias dos libros recomendados 5%

Observación na aula
 Responsabilidade, esforzo e interese. Puntualidade
 e cumprimento das normas de convivencia

            5%

Nas probas escritas terase en conta:

a) A presentación e corrección ortográfica.

b) A estruturación lóxica dos contidos;

c) A orde cronolóxica na exposición;

d) O manexo e a precisión no vocabulario empregado.

e) A utilización correcta dos conceptos empregados.

O aprobado nunha avaliación non implica aprobar as anteriores, dado que se trata de bloques

de contido  diferentes.  Cada unha das  avaliacións  ten  os  seus  propios  contidos,  o  alumno debe

superar con cualificación de aprobado polo menos cada unha delas; a cualificación final obterase da

media ponderada de todas as avaliacións.

 Resumindo:

Ante  casos  de  alumnos  con  reiteradas  faltas  de  asistencia  xustificadas  e  sen

xustificar, si a falta se producira  na data de realización do exame, xa sexa parcial, de avaliación

ou  recuperación,  este  alumno  soamente  poderá  solicitar  que  se  lle  faga  o  exame

si  presenta  un  certificado  médico  ou  trae  un  xustificante  da  súa  familia  por  causa

de consideración grave.

Promoción do alumnado

Os alumnos que non logren alcanzar os obxectivos previstos para os distintos períodos de

avaliación terán a posibilidade, ao final de cada trimestre de recuperar aquelas partes non

superadas. Os contidos serán en todo caso os mesmos que na avaliación correspondente.

Ao remate do curso habilitarase un exame final destinado a todo aquel alumnado que non

alcanzase os mínimos ao longo do ano.

O  alumnado  que  non  obteña  unha  cualificación  de  aprobado  na  Avaliación

final  prepararán  a  materia  para  a  convocatoria  de  setembro.  O  tipo  de  proba

a  realizar  será  similar  ás  realizadas  durante  o  curso  e  na  cualificación  aplicaranse  os  mesmos

criterios de avaliación e cualificación que se aplicaron na convocatoria de xuño.
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8.8. Materiais e recursos   didácticos

Empregaremos ao longo do curso os materiais seguintes:

Libro do alumnado para 1.º de Historia do Mundo Contemporáneo de Bacharelato.

Aula virtual con diversos recursos: apuntamentos, presentacións, enlaces a páxinas web, 

videos, cuestionarios con actividades... Ademais de:

Lecturas recomendadas para 1º de Bachalerato

A. Século XIX

TITULO AUTOR EDITORIAL

Historia de dos ciudades Dickens, CH Alianza

Vermello e negro Stendhal Galaxia

As aventuras Tom Sawyer Twain, M SM

Misericordia Pérez Galdós, B Alianza

Cinco semanas en globo Verne, J Anaya

La vuelta al mundo en ochenta días Verne, J Anaya

El amante Duras, M Tusquets

Memorias de África Dinesen, I Alfaguara

B. Século XX

TITULO AUTOR EDITORIAL

Los girasoles ciegos Méndez, A Anagrama

La ladrona de libros Zusak, M Lumen

Algo queda Barth-Grözinger, I Edebé

Adiós a las armas Hemingway, E Lumen

Fin de século en Palestina Murado, M A Galaxia

La voz dormida Chacón, D Alfaguara

Las bicicletas son para el verano Fernán Gómez, F Vicens Vives

10 días que commovieron al mundo Reed, J Akal

Persépolis (cómic: 4 vols.) Satrapi, M Norma

MAUS (cómic) Spiegelman Planeta-DeAgostini

V. Vendetta (cómic) More e Lloyd Planeta-DeAgostini
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Breve historia del mundo Gombrich, E Península

9. Segundo curso de Bacharelato. Programación de Historia de 
España

Para  a  elaboración  de  esta  programación  os  compoñentes  do  departamento  de  historia

contemplamos  as  directrices  recollidas  no   Real  Decreto  1105/2014,  de  26 de decembro,  e  o

Decreto 86/2015.   

9.1. Obxectivos xerais

O bacharelato contribuirá a desenvolver nas alumnas e nos alumnos as capacidades que lles

permitan:

a) Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha

conciencia  cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitución  española  e  do

Estatuto  de  autonomía  de  Galicia,  así  como  polos  dereitos  humanos,  que  fomente  a

corresponsabilidade  na  construción  dunha  sociedade  xusta  e  equitativa  e  favoreza  a

sustentabilidade.

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de maneira responsable

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico.

c) Fomentar  a  igualdade  efectiva  de  dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e  mulleres.

Impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade.

d) Reforzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo e disciplina,  como condicións  necesarias  para

aproveitar eficazmente as aprendizaxes e mais como medio para o desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar  eficazmente  e  con  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación.

h) Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución.

i)  Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais,  e  dominar  as

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l)  Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos

métodos  científicos.  Coñecer  e  valorar  de  forma  crítica  a  contribución  da  ciencia  e  a
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tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto

cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao

territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,  iniciativa,

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social,

e impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

    9.2 Obxectivos xerais da área

O Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, e o Decreto 86/2015 caracterizan a materia

de Historia de España cunha serie de notas distintivas:

a) Esta materia debe servir para afondar no coñecemento crítico da súa herdanza persoal e

colectiva.

b) Deberá facilitar a toma de conciencia sobre a súa responsabilidade na configuración do

presente e do futuro,  ao entender  o pasado,  non como o único posible,  senón como froito  das

accións e decisións das persoas e colectivos que o protagonizaron.

c) A  través  da  historia  o  alumno  achegarase  á  realidade  social  desde  a  perspectiva

interdisciplinaria, imprescindible para abordar a complexidade do mundo actual, o que lle permitirá

ao  alumnado  situarse  persoalmente  na  sociedade  na  que  vive  e  participar  activamente  na

construción dun mundo mellor, aumentando a súa capacidade de comprensión e tolerancia cara

outras culturas.

d) Desde   diferentes  perspectivas  historiográficas  a  materia  de  historia  favorecerá   a

comprensión  crítica  do  presente,  e  terá  unha  especial  importancia  o  desenvolvemento  da

competencia social e cidadá a través da adquisición de capacidades como a tolerancia, o sentido

crítico, a actitude aberta ao diálogo e a disposición a compartir responsabilidades

e) O estudo desta materia debe contribuír ao desenvolvemento de capacidades intelectuais

tales como a contextualización territorial dos acontecementos e procesos históricos; a interrelación
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de aspectos económicos, políticos, sociais e culturais; o tratamento das fontes históricas; a análise e

a síntese,a inferencia e a interpretación.

f) O  alumno  deberá  identificar  e  situar  no  espazo  e  no  tempo  os  procesos  globais  e

acontecementos  máis  relevantes  da  historia  de  España,  a  súa  diversidade  territorial  e  a

especificidade de Galicia para comprender a xénese da historia recente.

g) O alumno deberá coñecer e   e comprender os procesos da historia contemporánea máis

importantes,  tanto pola súa xénese como polas súas repercusións na actualidade,  observando as

interrelacións que se dan entre os feitos políticos, sociais, económicos e culturais.

h) O alumno desenvolverá unha perspectiva integradora da historia de España que respecte a

pluralidade de identidades que a conforman -non só territoriais, senón tamén sociais.

i) O  alumnado  desenvolverá  capacidades  e  técnicas  intelectuais  propias  do  pensamento

abstracto e formal, como a observación, a análise, a interpretación, a capacidade de comprensión e o

sentido crítico.

j) Enténdese esta materia como unha «historia xeral» e sistemática dos procesos históricos

fundamentais  dos  territorios  que  configuran  o  actual  Estado  español,  concedéndolle  especial

atención a  Galicia,  sen esquecer  por  iso  a  súa  pluralidade  interna  e  a  dimensión e  proxección

europea e iberoamericana.

k) A materia deberá contribuír a fomentar unha especial sensibilidade cara á sociedade do

presente e a súa problemática, de modo que anime a adoptar unha actitude responsable e solidaria

coa  defensa  da  liberdade,  a  igualdade  entre  mulleres  e  homes,  os  dereitos  humanos,  a  non-

discriminación e os valores democráticos.

9.3. Competencias básicas

A Historia deberá  contribuír  a desenvolver nos estudantes un conxunto de competencias

asociadas  a  diferentes  capacidades  cognitivas,  instrumentais  e  de  comunicación,  de  equilibrio

persoal e de inserción social. As máis importantes son:

Comunicación lingüística (CCL)

O coñecemento  da  Historia  de  España  acredítase  principalmente  como un  conxunto  de

saberes  discursivos  que  se  manifestan  en  capacidades  de  lectura  e  elaboración  de  textos,

composicións e esquemas dos coñecementos adquiridos e a súa exposición en diversos medios e

soportes de comunicación. A descrición e a explicación dos feitos e procesos históricos materia de

estudo leva consigo o desenvolvemento de destrezas comunicativas crecentes, e un programa de
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ensino  da  Historia  debe  manter  unha  tensión  cara  á  mellora  das  devanditas  capacidades  no

alumnado.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

A medida que se avanza no curso, son máis frecuentes as evidencias e datos históricos que

esixen tratamento de datos cuantitativos, como series demográficas ou económicas e cartografía. A

análise  estatística  e  espacial  constitúe  un  aspecto  formativo  esencial  na  explicación  social  e

histórica, sobre todo a partir do século XVIII. Outras actividades como a elaboración e análise de

cartografía diversa están presentes ao longo do programa. Unha vintena de estándares destacan este

tipo de traballo.

Competencia dixital (CD)

Neste  terreo,  a  materia  asume  certa  responsabilidade  en  procurar  integrar  as  novas

tecnoloxías, linguaxes e recursos dixitais no desenvolvemento de destrezas procedementais. Estas

desenvolveranse  ao  longo  do  curso  co  uso  habitual  e  sistemático  da  rede para  a  busca  de

información e con determinadas aplicacións para a presentación de resultados de investigación.  

Quince estándares de avaliación aluden á conveniencia de emprego destes recursos.

Competencia de aprender a aprender (CAA)

Esta  competencia  vincúlase  ao  estudo  da  Historia  de  España  en  actividades  como  a

elaboración de traballos de indagación sobre determinados tópicos e cuestións monográficas, e na

creación de esquemas de traballo e webquests.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

Neste terreo,  a Historia ten unha ligazón practicamente continua co desenvolvemento de

capacidades de comprensión, análise e elaboración de materiais sobre a realidade social. A materia

axudará en síntese os alumnos e alumnas a descubrir a xenealoxía dos problemas do presente e a

reflexionar con rigor conceptual sobre os feitos sociais e políticos.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

Ligada a capacidades e destrezas relacionadas coa elaboración de proxectos e a comprensión

de cambios e transformacións socioeconómicas, esta competencia ten certas opcións no estudo das
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nocións básicas de natureza financeira, técnica, etc., relacionadas con procesos de transformación e

modernización nos dous séculos pasados. En definitiva, naquelas unidades e tópicos nos que se

analizan  procesos  de  transformación  económica:  industrialización  decimonónica,  política  de

desenvolvemento,  integración  no  marco  económico  europeo,  etc.,  afectando  a  unha  decena  de

estándares de avaliación.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A Historia  implica,  en todos os temas,  unha atención á  produción cultural,  artística e

monumental,  e  aos  valores  subxacentes  a  esta,  así  como ás  responsabilidades  sociais  sobre  o

devandito  legado  na  actualidade.  Poderase  fomentar  o  desenvolvemento  desta  competencia

especialmente  co  estudo  das  políticas  culturais  contemporáneas,  no  que  respecta  a  criterios,

institucións e políticas de atención a fontes materiais do pasado, arquivos e repertorios documentais.

9.4   Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de

aprendizaxe, indicadores de logro, criterios, procedementos e instrumentos

de cualificación e competencias clave

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi bien

3 Ben

2 Regular

1 Mal

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

PROBAS ESCRITAS PE

PROBA ORAL PO

TRABALLO NA CLASE TC

OBSERVACIÓN NA AULA OA

TRABALLO INDIVIDUAL TI
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OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
g
h
i
l
m

1.  Método
histórico.
Fontes  e
perspectiva
s.

1.  Localizar  fontes
primarias (históricas) e
secundarias
(historiográficas)  en
bibliotecas,  internet,
etc.,  e  extraer
información
salientable  sobre  o
tratado,  valorando
criticamente  a  súa
fiabilidade.

1.1.  Procura información de
interese  (en  libros  e
internet)  sobre  a
importancia  cultural  e
artística  dun  personaxe
historicamente  salientable,
un  feito  ou  un  proceso
histórico,  e  elabora  unha
breve exposición.

25% TC
TI
PO
OA

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

d
e
h
i
l

2.  Análise  e
comentario
de fontes.

2.  Elaborar  mapas  e
liñas  de  tempo,
localizando as fontes
adecuadas,
utilizando  os  datos
proporcionados  ou
servíndose  dos
coñecementos  xa
adquiridos.

2.1. Representa unha liña do
tempo  situando  nunha
ringleira  os  principais
acontecementos relativos a
determinados  feitos  ou
procesos históricos.

25% PE
TC
OA

CCL
CAA
CSC

h
i
l

3.  Utilidade
das fontes.

3.  Comentar  e
interpretar  fontes
primarias
(históricas)  e
secundarias
(historiográficas),
relacionando  a  súa
información  cos
coñecementos
previos.

3.1.  Responde  a  cuestións
propostas a partir de fontes
históricas  e
historiográficas.

25% PE
TC
OA

CMC
T
CAA
CSC

d
e
h
i
l

4.  Mapas  e
liñas  do
tempo.

4.  Recoñecer  a
utilidade  das  fontes
para  o/a
historiador/a, á parte
da súa fiabilidade.

4.1. Distingue o carácter das
fontes  históricas  non  só
como  información,  senón
tamén  como  proba  para
responder ás preguntas que
se  formulan  os/as
historiadores/as.

25% PE
TC
OA

CMC
T
CAA
CSC
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1. A Península Ibérica  desde os  primeiros  humanos ata a desaparición da monarquía
Visigoda (711)

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
h
i
l
n
p

1.1. Da 
Prehistoria á 
Monarquía 
visigoda: 
Prehistoria 
(evolución 
do 
Paleolítico 
ao Neolítico;
pintura 
cantábrica e 
levantina; 
importancia 
da 
metalurxia); 
configuració
n das áreas 
celta e 
ibérica 
(Tartesos, 
indoeuropeo
s e 
colonizadore
s orientais; 
cultura 
castrexa); 
Hispania 
romana 
(conquista e 
romanizació
n da 
Península; 
legado 
cultural 
romano; 
exemplo 
galego); 
monarquía 
visigoda 
(ruralización 
da economía;
poder da 
Igrexa e a 
nobreza).

1.1. Explicar as 
características 
dos principais 
feitos e procesos
históricos da 
Península 
Ibérica desde a 
Prehistoria até a 
desaparición da 
Monarquía 
visigoda, e 
identificar as 
súas causas e 
consecuencias.

1.1.1. Explica as 
diferenzas entre a 
economía e a 
organización social do 
Paleolítico e do 
Neolítico, e as causas 
do cambio.

1.1.2. Identifica as 
diferenzas entre unha 
imaxe de pintura 
cantábrica e outra de 
pintura levantina.

1.1.3. Describe os 
avances no 
coñecemento das 
técnicas metalúrxicas e 
explica as súas 
repercusións.

1.1.4. Resume as 
características 
principais do reino de 
Tartesos e cita as fontes
históricas para o seu 
coñecemento.

1.1.5. Explica o diferente 
nivel de 
desenvolvemento das 
áreas celta e ibérica en 
vésperas da conquista 
romana en relación coa 
influencia recibida dos 
indoeuropeos, o reino 
de Tartesos e os 
colonizadores fenicios e
gregos.

1.1.6. Debuxa un mapa 
esquemático da 
Península Ibérica e 
delimita nel as áreas 
ibérica e celta.

1.1.7. Define o concepto 
de romanización e 
describe os medios 
empregados para levala 
a cabo.

1.1.8. Compara o ritmo e 
grao de romanización 

8%

8%

8%

8%

8%

5%

8%

8%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC

CCL
CSC

CMCCT
CAA
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC
CCEC
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dos territorios 
peninsulares.

OA

Igrexa e a 
nobreza).
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2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474)

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e

2.3. Os reinos 
cristiáns na 

2.3. Diferenciar as 
tres grandes fases 

2.3.1. Describe as grandes 
fases da evolución 

8% PE
TC

CCL
CSC
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h
i
p

Idade Media:
réxime 
señorial e 
sociedade 
estamental. 
Tensións 
sociais.

da evolución 
económica dos 
reinos cristiáns 
durante toda a 
Idade Media 
(estancamento, 
expansión e 
crise), e sinalar os
seus factores e as 
súas 
características.

económica dos territorios 
cristiáns durante a Idade 
Media.

OA

d
e
h
i
p

2.4. Os reinos 
cristiáns na 
Idade Media:
do 
estancament
o á 
expansión 
económica. 
Crises 
agraria e 
demográfica.

2.4. Analizar a 
estrutura social 
dos reinos 
cristiáns  e 
describir o réxime
señorial e as 
características da 
sociedade 
estamental.

2.4.1. Explica a orixe e as 
características do réxime 
señorial e a sociedade 
estamental no ámbito 
cristián.

2. 4.2. Realiza un traballo 
sobre a sociedade 
estamental.

8%

5%

PE
TC
OA

TI
OA

CCL
CMC
T
CSC

d
e
g
h
m
n
p

2.5. O Camiño 
de Santiago. 
Unha cultura
plural: 
cristiáns, 
musulmáns e
xudeus. 
Manifestació
ns artísticas.

2.5. Describir as 
relacións culturais
de cristiáns, 
musulmáns e 
xudeus, e 
especificar as súas
colaboracións e as
influencias 
mutuas.

2.5.1. Describe o labor dos 
centros de tradución.

5% TI
PO

CCL
CSC
CCEC

2.5.2. Procura información 
de interese (en libros e 
internet) sobre a 
importancia cultural e 
artística do Camiño de 
Santiago, e elabora unha 
breve exposición.

2.5.2. Realiza un pequeno 
traballo histórico- 
artístico sobre o Camiño 
de Santiago.

5%

5%

TI
PO

TI
PO

CCL
CD
CAA
CSIEE
CCEC
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3.  A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700
do Imperio.
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OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d

e

h

i

3.3. Crise e 

decadencia do 
Imperio no 

século XVII: os 
validos; 

expulsión dos 
mouriscos; 

proxectos de 
reforma de 

Olivares; guerra 
dos Trinta Anos 

e perda da 
hexemonía en 

Europa en favor 
de Francia; 

rebelións de 
Cataluña e 

Portugal en 
1640; Carlos II e

o problema 
sucesorio; crise 

demográfica e 
económica.

3.3. Explicar as 

causas e as 
consecuencias da 

decadencia da 
monarquía 

hispánica no 
século XVII, 

relacionando os 
problemas 

internos, a política
exterior e a crise 

económica e 
demográfica.

3.3.1. Describe a práctica do

valemento e os seus efectos 
na crise da monarquía.

 3.3.2. Explica os principais 
proxectos de reforma do 

Conde Duque de Olivares.

8%

8%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CSC

CCL
CSC

3.3.3.  Analiza as  causas  da
guerra dos Trinta Anos e
as  súas  consecuencias
para  a  monarquía
hispánica e para Europa.

8% PE
TC
OA

CCL
CSC
CAA

3.3.4.  Compara  e  comenta
as rebelións de Cataluña e
Portugal de 1640.

8% PE
TC
OA

CCL
CSC
CAA

3.3.5.  Explica os  principais
factores  da  crise
demográfica e económica
do século XVII, e as súas
consecuencias.

8% PE
TC
OA

CCL
CSC

3.3.6.  Representa unha liña
do tempo desde 1474 ata
1700,  e  sitúa  nela  os
principais acontecementos
históricos.

5% TC
OA

CMC
T
CAA
CSC

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
g
h

3.4.  Século  de
Ouro  español:
do
Humanismo  á

3.4.  Recoñecer  as
grandes  achegas
culturais  e
artísticas  do

3.4.1.  Procura  información
de  interese  (en  libros  e
internet)  sobre  os
seguintes  pintores  do

5% TI
PO

CCL
CD
CAA
CSC
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i
m
n
p

Contrarreform
a;
Renacemento
e  Barroco  na
literatura  e  na
arte.

Século  de  Ouro
español,
extraendo
información  de
interese  en
fontes  primarias
e  secundarias
(en  bibliotecas,
internet, etc.).

Século  de  Ouro  español:
El  Greco,  Ribera,
Zurbarán,  Velázquez  e
Murillo.

3.4.2.  Realiza  unha
presentación sobre un dos
pintores  anteriores  e  a
expón na clase.

5% TI
PO

CCEC

4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788)

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

d
e
h
i
m
p

4.3.  Economía
e  política
económica:
recuperación
demográfica;
problemas da
agricultura,  a

4.3.  Comentar  a
situación  inicial
dos  sectores
económicos,
detallando  os
cambios
introducidos e os

4.3.1.  Compara  a  evolución
demográfica do século XVIII
coa da centuria anterior.

4.3.2. Desenvolve os principais
problemas da agricultura e as
medidas  impulsadas  por

8%

8%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
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industria  e  o
comercio;
liberalizació
n  do
comercio con
América.

obxectivos  da
nova  política
económica.

Carlos III neste sector.
4.3.3.  Explica  a  política

industrial da monarquía e as
medidas  adoptadas  respecto
ao comercio con América.

8% PE
TC
OA

CCL
CSC

d
e
h
i
m
p

4.4.  Engalaxe
económica
de  Cataluña.
Estancament
o  económico
de Galicia.

4.4.  Explicar  a
engalaxe
económica  de
Cataluña,  en
comparación coa
evolución
económica  do
resto de España.

4.4.1.  Especifica  as  causas  da
engalaxe  económica  de
Cataluña no século XVIII.

8% PE
TC
OA

CCL
CSC

d
e
h
i
p

4.5.  A
Ilustración
en  España  e
Galicia:
proxectistas,
anovadores e
ilustrados;
despotismo
ilustrado;
novo
concepto  de
educación;
Sociedades
Económicas
de  Amigos
do  País;
prensa
periódica.

4.5.  Expor  os
conceptos
fundamentais  do
pensamento
ilustrado,
identificando  as
súas  vías  de
difusión.

4.5.1.  Comenta  as  ideas
fundamentais da Ilustración e
define  o  concepto  de
despotismo ilustrado.

4.5.2. Razoa a importancia das
Sociedades  Económicas  de
Amigos do País e da prensa
periódica  na  difusión  dos
valores da Ilustración.

4.5.3. Fai un traballo sobre os
principais ilustrados españois
e  galegos  e  realiza  una
presentación  que  expoñerá
na aula.

8%

5%

5%

PE
TC
OA

TC
OA

TI
PO
OA

CCL
CAA
CSC
CCEC

CCL
CSC
CCEC

5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo

OBXE
CTIV

OS
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
h
i
p

5.1.  Impacto
da
Revolución
Francesa:
relacións
entre
España  e
Francia;
Guerra  da
Independen
cia.

5.1.  Analizar  as
relacións  entre
España e Francia
desde  a
Revolución
Francesa  ata  a
Guerra  da
Independencia, e
especificar  en
cada  fase  os
principais
acontecementos
e  as  súas
repercusións
para España.

5.1.1.  Resume  os  cambios  que
experimentan as relacións entre
España  e  Francia  desde  a
Revolución  Francesa  ata  o
comezo  da  Guerra  de
Independencia.

5.1.2.  Describe  a  Guerra  da
Independencia: as súas causas, a
composición  dos  bandos  en
conflito  e  o  desenvolvemento
dos acontecementos.

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CSC

CCL
CSC

a
d
e
h

5.2.  Primeiro
intento  de
revolución
liberal,

5.2.  Comentar  o
labor  lexislador
das  Cortes  de
Cádiz,  en

5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz
coas  estamentais  do  Antigo
Réxime.

10% PE
TC
OA

CCL
CSC
CAA
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i
p

Cortes  de
Cádiz  e
Constitució
n de 1812.

relación  co
ideario  do
liberalismo.

5.2.2.  Comenta  as  características
esenciais  da  Constitución  de
1812.

10% PE
TC
OA

CCL
CSC
CAA

d
e
h
i
p

5.3.  Reinado
de
Fernando
VII:
restauració
n  do
absolutism
o;  trienio
liberal;
reacción
absolutista.

5.3.  Describir  as
fases do reinado
de Fernando VII,
e  explicar  os
principais  feitos
de cada unha.

5.3.1. Detalla as fases do conflito
entre  liberais  e  absolutistas
durante  o  reinado  de  Fernando
VII.

5.3.2. Define o carlismo e resume
a súa orixe e os apoios con que
contaba inicialmente.

5.3.3.  Representa  unha  liña  do
tempo  desde  1788  ata  1833  e
sitúa  nela  os  principais
acontecementos históricos.

5.3.4. Representa nun esquema as
diferenzas,  en  canto  a  sistema
político e estrutura social, entre
o  Antigo  Réxime  e  o  réxime
liberal burgués.

10%

10%

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TC
OA

TC
OA

CCL
CSC

CCL
CSC

CMCCT
CAA
CSC
CCL
CAA
CSC

d
e
h
i

5.4.
Emancipaci
ón  da
América
española:
protagonis
mo crioulo;
fases  do
proceso;
repercusión
s  para
España.

5.4.  Explicar  o
proceso  de
independencia
das  colonias
americanas,
diferenciando  as
súas causas e as
súas  fases,  así
como  as
repercusións
económicas para
España.

5.4.1.  Explica  as  causas  e  o
desenvolvemento do proceso de
independencia  das  colonias
americanas  e  especifica  as
repercusións  económicas  que
terá para España.

10% PE
TC
OA

CCL
CSC

CCL
CSC

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
g
h
i
l
m
n

5.5.  A obra  de
Goya  como
testemuño da
época.

5.5.  Relacionar  as
pinturas  e  os
gravados de Goya
cos
acontecementos
deste  período,  e
identificar nelas o
reflexo  da
situación  e  os
feitos
contemporáneos.

5.5.1.  Procura  información
de  interese  (en  libros  e
internet)  sobre  Goya  e
elabora  unha  breve
exposición  sobre  a  súa
visión da guerra.

10% TI
PO
OA

CCL
CD
CSC
CCEC

6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874)

OBXEC
TIV

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
h

6.1. O carlismo
como
derradeiro

6.1.  Describir  o
fenómeno  do
carlismo  como

6.1.1.  Identifica  o  ámbito
xeográfico  do  carlismo  e
explica  o  seu  ideario  e  os

7,5% PE
TC
OA

CAA
CSC

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
229



i
p

bastión
absolutista:
ideario  e
apoios
sociais;  as
dúas
primeiras
guerras
carlistas.

resistencia
absolutista
fronte  á
revolución
liberal,
analizando  os
seus
compoñentes
ideolóxicos,  as
súas  bases
sociais,  a  súa
evolución  no
tempo e  as  súas
consecuencias.

seus apoios sociais.

6.1.2.  Especifica  as  causas  e
consecuencias  das  dúas
primeiras guerras carlistas.

 6.1.3. Representa unha liña do
tempo desde 1833 ata 1874 e
sitúa  nela  os  principais
acontecementos históricos.

7,5%

5%

PE
TC
OA

TC
OA

CCL
CSC

CMCCT
CAA
CSC

d
e
h
i
p

6.2.  Triunfo  e
consolidació
n  do
liberalismo
no  reinado
de  Isabel  II:
primeiros
partidos
políticos;
protagonism
o  político
dos militares;
lexislación
económica
de  signo
liberal;  nova
sociedade  de
clases.

6.2.  Analizar  a
transición
definitiva  do
Antigo  Réxime
ao réxime liberal
burgués  durante
o  reinado  de
Isabel  II,
explicar  o
protagonismo
dos  militares  e
especificando os
cambios
políticos,
económicos  e
sociais.

6.2.1.  Describe  as
características  dos  partidos
políticos  que  xurdiron
durante  o reinado de  Isabel
II.

7,5% PE
TC
OA

CCL
CSC

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

6.2.2. Resume as etapas da 
evolución política do 
reinado de Isabel II desde a 
súa minoría de idade, e 
explica o papel dos 
militares.

7,5% PE
TC
OA

CCL
CSC

6.2.3. Explica as medidas de
liberalización do mercado 
da terra levadas a cabo 
durante o reinado de Isabel 
II.

7,5% PE
TC
OA

CCL
CAA
CSC

6.2.4. Compara as 
desamortizacións de 
Mendizábal e Madoz, e 
especifica os obxectivos 
dunha e outra.

7,5% PE
TC
OA

CCL
CAA
CSC

6.2.5. Especifica as 
características da nova 
sociedade de clases e 

7,5% PE
TC
OA

CCL
CSC
CCEC

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
230



compáraa coa sociedade 
estamental do Antigo 
Réxime.

d
e
h
i

6.3.Proceso
constituciona
l.

6.3.  Explicar  o
proceso
constitucional
durante  o  reinado
de  Isabel  II,  en
relación  coas
correntes
ideolóxicas dentro
do liberalismo e a
súa  loita  polo
poder.

6.3.1.  Compara  o  Estatuto
Real  de  1834  e  as
Constitucións  de  1837  e
1845.

7,5% PE
TC
OA

CCL
CAA
CSC

d
e
h
i
p

6.4.Sexenio
Democrático:
revolución  de
1868  e  caída
da  monarquía
isabelina;
procura  de
alternativas
políticas  e
monarquía  de
Amadeo  I;
primeira
República;
guerra  de
Cuba,  terceira
guerra carlista
e  insurrección
cantonal

6.4.  Explicar  o
Sexenio
Democrático
como  período  de
procura  de
alternativas
democráticas  á
monarquía
isabelina,
especificando  os
grandes  conflitos
internos  e
externos  que
desestabilizaron  o
país.

6.4.1.  Explica  as  etapas
políticas  do  Sexenio
Democrático.

7,5% PE
TC
OA

CCL
CSC

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

6.4.2.  Describe  as
características  esenciais
da  Constitución
democrática de 1869.

7,5% PE
TC
OA

CCL
CSC

6.4.3.  Identifica os  grandes
conflitos  do  sexenio  e
explica  as  súas
consecuencias políticas.

7,5% PE
TC
OA

CAA
CSC

c
d
e
h
i
p

6.5.Inicios
do
movemento
obreiro
 español:
 condicións
 de vida da
poboación
obreira e

6.5.  Describir  as
condicións
de vida das
clases
traballador
as  e  os
inicios  do
movement
o  obreiro

6.5.1. Relaciona a evolución
do  movemento  obreiro
español durante o Sexenio
Democrático  coa  do
movemento  obreiro
internacional.

6.5.2.  Realiza  un  esquema
das  etapas  do  Sexenio

7,5%

5%

PE
TC
OA

TC
OA

CCL
CAA
CSC
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labrega; a
Asociación
Internacio-
nal de
Traballado-
res e o
xurdimento
das
correntes 
anarquista e 
socialista.

en  España,
en  relación
co
desenvolve
mento  do
movement
o  obreiro
internacion
al.

Revolucionario

7. A Restauración Borbónica:  implantación e  afianzamento dun novo sistema político
(1874-1902)

OBXE
CTIV

OS
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
h
i
p

7.1.  Teoría  e
realidade  do
sistema
canovista:
inspiración  no
modelo inglés; a
Constitución  de
1876  e  o
bipartidismo;
quenda  de
partidos,
caciquismo  e
fraude electoral

7.1.  Explicar  o
sistema
político  da
Restauración,
distinguindo  a
súa  teoría  e  o
seu
funcionamento
real.

7.1.1.  Explica  os  elementos
fundamentais  do  sistema
político ideado por Cánovas.

7.1.2.  Especifica  as
características  esenciais  da
Constitución de 1876.

7.1.3.  Describe  o
funcionamento  real  do
sistema  político  da
Restauración.

10%

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CAA
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC
CMC
T
CAA
CSC

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
h
i
p

7.2.  Oposición
ao  sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
rexionalismo
galego  e
movemento
obreiro.

7.2.  Analizar  os
movementos
políticos  e sociais
excluídos  do
sistema,
especificando  a
súa  evolución
durante o período
estudado.

7.2.1.  Resume  a  orixe  e  a
evolución do catalanismo,
o nacionalismo vasco e o
rexionalismo galego.

7.2.2.  Analiza  as  correntes
ideolóxicas  do
movemento  obreiro  e
labrego español, así como
a súa evolución durante o
derradeiro  cuarto  do
século XIX.

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CSC
CCEC

CCL
CAA
CSC
CCEC

d
e
h
i

7.3.  Éxitos
políticos:
estabilidade
e
consolidació
n  do  poder
civil;
liquidación
do  problema

7.3.  Describir  os
principais  logros
do  reinado  de
Afonso  XII  e  a
rexencia de María
Cristina, inferindo
as  súas
repercusións  na
consolidación  do

7.3.1.  Compara  o  papel
político  dos  militares  no
reinado de Afonso XII co
das etapas precedentes do
século XIX.

7.3.2.  Describe  a  orixe,  o
desenvolvemento  e  as
repercusións  da  terceira

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC

CCL
CAA
CSC

CCL
CSC
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carlista;
solución
temporal  do
problema  de
Cuba.

novo  sistema
político.

guerra carlista. OA

d
e
h
i

7.4.  Perda  das
derradeiras
colonias  e
crise  de
1898:  guerra
de  Cuba  e
con  Estados
Unidos;
Tratado  de
París;
rexeneracion
ismo.

7.4.  Explicar  o
desastre colonial e
a  crise  do  98,
identificando  as
súas  causas  e  as
súas
consecuencias.

7.4.1.  Explica  a  política
española  respecto  ao
problema de Cuba.

7.4.2.  Sinala  os  principais
feitos do desastre colonial
de  1898  e  as
consecuencias  territoriais
do Tratado de París.

7.4.3.  Especifica  as
consecuencias  para
España da crise do 98 nos
ámbitos  económico,
político e ideolóxico.

10%

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC
CCEC

8. Continuidade  e  transformacións  económicas  no  século  XIX:  un  desenvolvemento
insuficiente

OBXE
CTIV

OS
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
h
i
l
p

8.1.  Lento
crecemento  da
poboación:
mantemento  dun
réxime
demográfico
antigo;
excepción  de
Cataluña.

8.1.  Explicar  a
evolución
demográfica
de  España  ao
longo  do
século  XIX,
comparando  o
crecemento  da
poboación
española  no
seu  conxunto
co de Cataluña
e  o dos países
máis
avanzados  de
Europa.

8.1.1. Identifica os factores do
lento  crecemento
demográfico  español  no
século  XIX  e  compara  a
evolución  demográfica  de
Cataluña  coa  do  resto  de
España no século XIX.

10% PE
TC
OA

CCL
CSC

CCL
CAA
CSC

d
e
h
i
l
p

8.2. Economía 
española no XIX: 
agricultura 
protexida e 
estancada (efectos 
das 
desamortizacións; 
baixos 
rendementos); 
deficiente 
industrialización 
(industria téxtil 

8.2.  Analizar  os
sectores
económicos  e
especificar  a
situación
herdada,  as
transformación
s  de  signo
liberal  e  as
consecuencias
que se derivan
delas.

8.2.1.  Explica  os  efectos
económicos  das
desamortizacións  de
Mendizábal e Madoz.

8.2.2. Especifica as causas dos
baixos  rendementos  da
agricultura  española  do
século XIX.

8.2.3. Describe a evolución da
industria  téxtil  catalá,  a
siderurxia  e  a  minaría  ao
longo do século XIX.

10%

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC
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catalá, siderurxia e 
a minaría); 
dificultades dos 
transportes 
(condicionamentos 
xeográficos; rede 
de ferrocarrís); 
comercio 
(proteccionismo 
fronte a 
librecambismo); 
finanzas (a peseta 
como unidade 
monetaria; 
desenvolvemento 
da banca moderna; 
problemas da 
Facenda; 
investimentos 
estranxeiros. O 
caso galego.

8.2.4.  Compara  a  revolución
industrial  española  coa  dos
países  máis  avanzados  de
Europa.

8.2.5.  Relaciona  as
dificultades  do  transporte  e
o  comercio  interior  cos
condicionamentos
xeográficos.

8.2.6.  Explica  os  obxectivos
da  rede  ferroviaria  e  as
consecuencias  da  lei  xeral
de ferrocarrís de 1855.

8.2.7.  Compara  os  apoios,  os
argumentos  e  as  actuacións
de  proteccionistas  e
librecambistas  ao  longo  do
século XIX.

10%

10%

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL
CSC

CCL
CAA
CSC

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

8.2.8. Explica o proceso que
conduciu  á  unidade
monetaria  e  á  banca
moderna  e  estuda  a
reforma Mon-Santillán da
Facenda pública e os seus
efectos.

10% PE
TC
OA

CCL
CSC

8.2.10.  Especifica  como os
investimentos  en  España
de Francia e de Inglaterra
afectaron  o  modelo  de
desenvolvemento
económico  español
durante o século XIX.

10% PE
TC
OA

CCL
CSC

9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931)

OBXE
CTIVO

S
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
h
i
p

9.1. Intentos de 
modernización 
do sistema: 
revisionismo 
político dos 
primeiros 
gobernos de 
Afonso XIII; 
oposición de 
republicanos e 
nacionalistas 

9.1. Relacionar o
rexeneracionis
mo xurdido da 
crise do 98 co 
revisionismo 
político dos 
primeiros 
gobernos, e 
especificar as 
súas 
actuacións 

9.1.1. Define en que consistiu 
o revisionismo político 
inicial do reinado de Afonso 
XIII, e as principais medidas 
adoptadas.

9.1.2. Representa unha liña do 
tempo desde 1902 ata 1931, 
e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos.

9.1.3. Elabora un esquema cos 
factores internos e externos 

7´5%

5%

5%

PE
TC
OA

TI
OA

TI
OA

CCL
CSC

CMCCT
CAA
CSC

CCL
CAA
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cataláns, vascos,
galegos e 
andaluces.

máis 
importantes.

da quebra do sistema político
da Restauración.

CSC

d
e
h
i

9.2. Quebra do 
sistema: impacto
dos 
acontecementos 
exteriores 
(intervención en 
Marrocos; I 
Guerra Mundial;
Revolución 
Rusa); crecente 
axitación social 
(Semana Tráxica
de Barcelona; 
crise xeral de 
1917; "trienio 
bolchevique" en 
Andalucía).

9.2. Analizar as 
causas da quebra
do sistema 
político da 
Restauración e 
identificar os 
factores internos 
e os externos.

9.2.1. Especifica a evolución 
das forzas políticas de 
oposición ao sistema: 
republicanos e nacionalistas.

9.2.2. Explica as repercusións 
da I Guerra Mundial e da 
Revolución Rusa en España.

9.2.3. Analiza as causas, os 
principais feitos e as 
consecuencias da 
intervención de España en 
Marrocos entre 1904 e 1927.

9.2.4. Analiza a crise xeral de 
1917: as súas causas, 
manifestacións e 
consecuencias.

7´5%

7´5%

7´5%

7´5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
h
i

9.3. Ditadura de 
Primo de 
Rivera: 
directorio 
militar e 
directorio 
civil; remate 
da guerra de 
Marrocos; 
caída da 
ditadura; 
afundimento 
da monarquía.

9.3. Explicar a 
ditadura de 
Primo de Rivera
como solución 
autoritaria á 
crise do sistema,
e describir as 
súas 
características, 
etapas e 
actuacións.

9.3.1. Especifica as causas 
do golpe de estado de 
Primo de Rivera e os 
apoios con que contou 
inicialmente.

9.3.2. Describe a evolución 
da ditadura de Primo de 
Rivera, desde o directorio 
militar ao directorio civil 
e o seu remate.

9.3.3 Comprende a razón do
fin da ditadura de Primo 
de Rivera ante a crecente 
oposición á mesma desde 
diversos   sectores.

9.3.3. Explica o fin e as 
causas da caída da 
monarquía.

7´5%

7´5%

7´5%

7´5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

d
e
h
i
p

9.4. Crecemento 
económico e 
cambios 
demográficos 
no primeiro 
terzo do 
século: efectos
da Guerra 
Mundial na 

9.4. Explicar a 
evolución 
económica e 
demográfica no 
primeiro terzo do 
século XX, en 
relación coa 
situación herdada 
do século XIX.

9.4.1. Analiza os efectos da 
I Guerra Mundial sobre a 
economía española.

9.4.2. Describe a política 
económica da ditadura de 
Primo de Rivera.

9.4.3. Explica os factores da

7´5%

7´5%

7´5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
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economía 
española; 
intervencionis
mo estatal da 
ditadura; 
transición ao 
réxime 
demográfico 
moderno; 
movementos 
migratorios; 
transvasament
o de poboación
da agricultura 
á industria.

evolución demográfica de
España no primeiro terzo 
do século XX.

TC
OA

CSC

10.  A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939)

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
h
i

10.1.  A  II
República
como
solución
democrátic
a  ao
afundiment
o  do
sistema  da
Restauraci
ón.

10.1.  Explicar  a
II  República
como  solución
democrática ao
afundimento
do  sistema
político  da
Restauración,
enmarcándoa
no  contexto
internacional
de  crise
económica  e
conflitividade
social.

10.1.1.  Explica  as  causas  que
levaron á proclamación da II
República e relaciona as súas
dificultades  coa  crise
económica mundial dos anos
30.

10.1.2. Diferencia as forzas de
apoio  e  oposición  á
República nos seus comezos,
e describe as súas razóns e as
principais actuacións.

7´5%

7´5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC

a
b
d
e
h
i
p

10.2.
Evolución
política
durante  a  II
República:
bienio
reformista
(Constitució
n  de  1931;
política  de
reformas;
Estatuto  de
Cataluña;
forzas  de
oposición  á
República);
bienio
radical-
cedista

10.2.  Diferenciar
as  etapas  da
República  ata
o  comezo  da
Guerra  Civil,
especificando
os  feitos  e  as
actuacións
principais  en
cada unha.

10.2.1.  Resume  as  reformas
impulsadas durante o bienio
reformista da República.

10.2.2.  Especifica  as
características  esenciais  da
Constitución de 1931.

10.2.3.  Analiza  o  proxecto  de
reforma  agraria:  as  súas
razóns,  o  seu
desenvolvemento  e  os  seus
efectos.

10.2.4. Compara as actuacións
do  bienio  radical-cedista
coas do bienio anterior.

10.2.5.  Describe  as  causas,  o
desenvolvemento  e  as

7´5%

7´5%

7´5%

7´5%

7´5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
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(política
restauradora
e
radicalizació
n  popular;
revolución
de Asturias);
Fronte
Popular
(primeiras
actuacións
do Goberno;
preparación
do  golpe
militar).

consecuencias da Revolución
de Asturias de 1934.

10.2.6.  Explica  as  causas  da
formación da Fronte Popular
e  as  actuacións  tras  o  seu
triunfo  electoral,  ata  o
comezo da guerra.

7´5%

OA

PE
TC
OA

CCL
CSC

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
d
e
h
i
p

10.3.  Guerra
Civil:
sublevación
e
desenvolvem
ento  da
guerra;
dimensión
internacional
do  conflito;
evolución
das  dúas
zonas;
consecuencia
s da guerra.

10.3.  Analizar  a
Guerra  Civil,
identificando  as
súas  causas  e  as
consecuencias,  a
intervención
internacional  e  o
curso  dos
acontecementos
nas dúas zonas.

10.3.1.  Especifica  os
antecedentes  da  Guerra
Civil.

10.3.2.  Relaciona  a  Guerra
Civil  española  co
contexto internacional.

10.3.3.  Compara  a
evolución  política  e  a
situación  económica  dos
dous  bandos  durante  a
guerra.

10.3.4. Especifica os custos
humanos  e  as
consecuencias
económicas  e  sociais  da
guerra.

10.3.5.  Sintetiza  nun
esquema as grandes fases
da guerra,  desde o punto
de vista militar.

10.3.6. Representa unha liña
do tempo desde 1931 ata
1939,  e  sitúa  nela  os
principais acontecementos
históricos.

7´5%

7´5%

7´5%

7´5%

3%

3%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
OA

TI
OA

CCL
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CMCCT
CAA
CSC

d
e
g
h
i
m

10.4.  Idade  de
Prata  da
cultura
española:  da
xeración  do
98 á do 36.

10.4.  Valorar  a
importancia  da
Idade de Prata da
cultura  española,
e  expor  as
achegas  das

10.4.1. Procura información
de  interese  (en  libros  e
internet)  e  elabora  unha
breve  exposición  sobre  a
Idade de Prata da cultura
española.

4% TI
PO

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC
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n
p

xeracións  e  das
figuras  máis
representativas.

11. A ditadura franquista (1939-1975)

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b

c

d

e

h

i

p

11.1. 
Características e 

evolución do 
franquismo:  

postguerra 
(grupos 

ideolóxicos e 
apoios sociais do 

franquismo; 
oscilantes 

relacións co 
exterior; 

configuración 
política do novo 

Estado; represión
política; 

autarquía 
económica); anos

do 
"desenvolvement

o" (plans de 
desenvolvemento

e o crecemento 
económico; 

transformacións 
sociais; 

reafirmación 
política do 

réxime; política 
exterior; crecente

oposición ao 
franquismo); fin 

do franquismo 
(inestabilidade 

política; 
dificultades 

exteriores; 
efectos da crise 

económica 

11.1. Analizar as 
características do 

franquismo e a 
súa evolución no 

tempo e 
especificar as 

transformacións 
políticas, 

económicas e 
sociais que se 

produciron, en 
relación coa 

cambiante 
situación 

internacional.

11.1.1. Elabora un esquema cos 
grupos ideolóxicos e os apoios 
sociais do franquismo na súa etapa
inicial.

11.1.2. Diferencia etapas na 
evolución de España durante o 
franquismo, e resume os trazos 
esenciais de cada unha.

11.1.3. Explica a organización 
política do Estado franquista.

11.1.4. Explica as relacións 
exteriores, a evolución política e a 
situación económica de España 
desde o remate da Guerra Civil ata
1959.

11.1.5. Explica as relacións 
exteriores, a evolución política e 
as transformacións económicas e 
sociais de España desde 1959 ata 
1973.

11.1.6. Especifica as causas da 
crise final do franquismo desde 
1973.

11.1.7. Relaciona a evolución 
política do réxime cos cambios 
que se producen no contexto 
internacional.

11.1.8. Explica a política 
económica do franquismo nas súas
etapas e a evolución económica do
país.

11.1.9. Describe as 
transformacións que experimenta a
sociedade española durante os 
anos do franquismo, así como as 
súas causas

11.1.10. Especifica os grupos de 
oposición política ao réxime 
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internacional de 
1973).

franquista e comenta a súa 
evolución no tempo.

11.1.11. Representa unha liña do 
tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa
nela os principais acontecementos 
históricos.

3% TC
OA

CMCC
T
CAA
CSC

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

b
d
e
g
h
i
m
p

11.2.  Cultura
española
durante  o
franquismo:
cultura
oficial;
cultura  do
exilio;
cultura
interior  á
marxe  do
sistema.

11.2.  Describir  a
diversidade
cultural  do
período,
distinguindo  as
súas
manifestacións.

11.2.1. Procura información
de  interese  (en  libros  e
internet)  e  elabora  unha
breve  exposición  sobre  a
cultura do exilio durante o
franquismo.

4% TI
PO

CCL
CD

CSIEE
CCEC

12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

a
b
d
e
h
i
p

12.1.
Transición  á
democracia:
crise
económica
mundial;
alternativas
políticas  ao
franquismo,
continuísmo,
reforma  ou
ruptura;  o
papel do Rei;
a  lei  para  a
reforma
política;
primeiras
eleccións
democráticas
.

12.1.  Describir
as  dificultades
da transición á
democracia
desde  o
franquismo
nun  contexto
de  crise
económica,  e
explicar  as
medidas  que
permitiron  a
celebración
das  primeiras
eleccións
democráticas.

12.1.1.  Explica  as  alternativas
políticas que se propuñan tras a
morte  de  Franco,  e  quen
defendía cada unha.

12.1.2.  Describe  o  papel
desempeñado polo  Rei  durante
a transición.

12.1.3.  Describe  as  actuacións
impulsadas  polo  presidente  de
Goberno Adolfo  Suárez  para  a
reforma  política  do  réxime
franquista:  lei  para  a  reforma
política de 1976, lei de amnistía
de 1977, etc.

12.1.4.  Explica  as  causas  e  os
obxectivos  dos  Pactos  da
Moncloa.

9%

9%

9%

9%
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CSC

a
b
c
d
e
h

12.2.  Período
constituínte:
Pactos  da
Moncloa;
preautonomía
s de Cataluña

12.2.
Caracterizar  o
novo  modelo
de  Estado
democrático
establecido  na

12.2.1.  Explica  o  proceso  de
elaboración  e  aprobación  da
Constitución de 1978 e as súas
características esenciais.

12.2.2.  Describe  como  se
estableceron  as  preautonomías
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i
p

e  o  País
Vasco;
Constitución
de  1978  e
Estado  das
autonomías.
O  caso  de
Galicia.

Constitución
de  1978,
especificando
as  actuacións
previas
encamiñadas  a
alcanzar  o
máis  amplo
acordo social e
político.

de Cataluña e o País Vasco. OA

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

a
b
c
d
e
h
i

12.3. Gobernos
constituciona
is: problema 
do 
terrorismo; 
golpe de 
Estado 
frustrado de 
1981; 
ingreso na 
OTAN; plena
integración 
en Europa.

12.3. Analizar a 
evolución 
económica, social 
e política de 
España desde o 
primeiro Goberno 
constitucional de 
1979 ata a aguda 
crise económica 
iniciada en 2008, 
sinalando as 
ameazas máis 
salientables ás que
se enfronta e os 
efectos da plena 
integración en 
Europa.

12.3.1. Elabora un esquema 
coas etapas políticas 
desde 1979 ata a 
actualidade, segundo o 
partido no poder, e sinala 
os principais 
acontecementos de cada 
unha delas.

12.3.2. Comenta os feitos 
máis salientables do 
proceso de integración en 
Europa e as 
consecuencias para 
España desta integración.

12.3.3. Analiza a evolución 
económica e social de 
España desde a segunda 
crise do petróleo en 1979 
ata o comezo da crise 
financeira mundial de 
2008.

12.3.4. Analiza o impacto 
da ameaza terrorista sobre
a normalización 
democrática de España, 
describe a xénese e 
evolución das 
organizacións terroristas 
que actuaron desde a 
transición democrática ata
os nosos días (ETA, 
GRAPO, etc.) e 
reflexiona sobre outros 
temas relacionados: a 
cidadanía ameazada, os 
movementos asociativos 
de vítimas, a mediación 
en conflitos, etc.

12.3.5. Representa unha liña
do tempo desde 1975 ata 
os nosos días, e sitúa nela 
os principais 
acontecementos 
históricos.
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a
b
d
e
h

12.4. Papel de 
España no 
mundo 
actual.

12.4. Resumir o 
papel de España 
no mundo actual, 
especificando a 
súa posición na 
Unión Europea e 
as súas relacións 
con outros 
ámbitos 
xeopolíticos.

12.4.1. Explica a posición e 
o papel da España actual 
na Unión Europea e no 
mundo.

9% PE
TC
OA

CCL
CSC

    No presente curso 2018-19 o Departamento de Xeografía e Historia acorda seguir as directrices 

indicadas pola Comisión encargada de elaborar as probas ABAU. 

O disposto na orde ministerial de 22 de decembro e o currículo do Bacharelato establecido polo 

Decreto da Xunta do 25 de xuño fixan contidos e estándares de aprendizaxe na materia de Historia 

de España que abarcan dende a Prehistoria ata o mundo actual. 

A Relación de contidos de atención preferente para atender ás probas ABAU 2018-2019 son os 

seguintes:

BLOQUE DE
CONTIDOS

CUESTIÓN A DESENVOLVER
TERMOS PARA

DEFINIR

Bloque 1: Prehistoria. 

Historia Antiga

1. O Neolítico: características e cambios 
con respecto á época Paleolítica (cambios 
económicos, sociais e culturais).

2. Os pobos prerromanos da Península 
Ibérica (pobos do sur e do levante, 
meseteños e do occidente peninsular) 

3. Conquista e romanización (etapas da 
conquista, elementos de romanización: 
organización político-administrativa do 
territorio, lingua e cultura, obras públicas).

4. A monarquía visigoda (organización 
política)

 Aula Regia

 Bárbaros 

 Castro

 Conventus

 Economía predadora

 Guerras cántabras

 Megalitismo
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Bloque 2: 

Historia Medieval

5. Os musulmáns na Península Ibérica 
(etapas políticas e realidade 
socioeconómica).

6. Reconquista e repoboación (etapas da 
Reconquista, modelos de repoboación). 

7. O Réxime feudal e a sociedade 
estamental.

8. As crises baixomedievais (crises 
demográficas, problemas sociais, o caso 
galego: as revoltas irmandiñas do século 
XV).

 Carta de poboamento 

 Manso 

 Marca Hispánica 

 Mesta 

 Mozárabe 

 Presura

 Taifas

BLOQUE DE
CONTIDOS

CUESTIÓN A DESENVOLVER
TERMOS PARA

DEFINIR

Bloque 3:
Séculos XVI-XVII

9. A nova monarquía dos Reis Católicos 
(unión dinástica, reorganización político-
administrativa). 

10. A configuración do imperio español no 
século XVI (a herdanza de Carlos I, os 
cambios en tempos de Felipe II: rebelión de
Flandes, incorporación de Portugal, guerra 
contra Inglaterra). 

11. A crise socio-económica do século XVII
(a crise demográfica, o deterioro da 
economía, os problemas da facenda real). 

12. O valimento do conde-duque de 
Olivares e a crise da monarquía (os 
proxectos de reforma, as revoltas de 
Cataluña e Portugal). 

13. Economía e sociedade na Galicia do

Austrias (a agricultura e as súas 
transformacións, a importancia da pesca na 
Galicia litoral, a estrutura social: sociedade 
rendista e peso da fidalguía

 Converso 

 Gran Armada 

 Mourisco 

 Terzos 

 Unión de Armas 

 Valido 

 Xuntas do Reino de 

Galicia

Bloque 4: 
Século XVIII

14. O cambio dinástico e a guerra de 
Sucesión (causas da guerra, bandos en 

 Antigo Réxime
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conflito, a paz de Utrecht) 

15. Os Decretos de Nova Planta e os seus 
efectos. 

16. O reformismo borbónico en Galicia (a 
matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, a 
apertura do comercio colonial). 

17. As ideas fundamentais do pensamento 
ilustrado 

 Catastro de Ensenada

 Decretos de Nova 

Planta 

 Despotismo Ilustrado 

 Motín de Esquilache 

 Paz de Utrecht 

 Regalismo borbónico

COMPOSICIÓN DE TEXTO
HISTÓRICO

TERMOS PARA
DEFINIR

Bloques 5-8 

Século XIX

1. A crise da monarquía absoluta 
(abdicacións, ocupación napoleónica). 

2. As Cortes de Cádiz e a constitución de 
1812.

3. A restauración de Fernando VII e do 
absolutismo (as etapas do reinado). 

4. A construción do estado liberal 
(principios do liberalismo e diferenzas 
entre as diferentes familias políticas). 

5. A Revolución Gloriosa e a constitución 
de 1869. 

6. A primeira república (proxecto de 
constitución federal e cantonalismo). 

7. A Restauración (retorno da monarquía e
constitución de 1876). 

8. A vida política da Restauración 
(quenda, caciquismo e fraude electoral). 

9. A cuestión nacional no último terzo do 
século XIX. 

• Afrancesados

• Abdicacións de Baiona 

• Caciquismo 

• Cantonalismo 

•Desamortización 

• Encasillado

• Estatuto Real

 • Ludismo

• Manifesto dos Persas

• Manifesto de Sandhurst

• Pragmática Sanción de 

1830 

•Pronunciamento 

• Pucheirazo 

•Rexeneracionismo

• Sistema de quenda 

• Sufraxio censatario e 

universal

• Tratado de Valençay 
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10. A reforma agraria liberal: as 
desamortizacións 

11. Os principais sectores industriais e o

12. O movemento obreiro (Sexenio 
Democrático e Restauración).

13. A crise da Restauración, a 
desarticulación do sistema canovista). 

14. A crise de 1917, os gobernos de 
concentración e a guerra de Marrocos. 

15. A ditadura de Primo de Rivera (golpe 
de estado e etapas: delimitación temporal 
e características principais). 

16. O establecemento da II República 
(forzas políticas e constitución de 1931). 

17. As grandes reformas da República. 

18. A guerra civil: sublevación, bandos en 
conflito e a súa dimensión internacional. 

19. O franquismo: características e 
institucionalización. 

20. O franquismo: as formas de oposición 
ao Réxime. 

• Unión Liberal

• Agrarismo 

• Bienio Negro

 • Brigadas Internacionais

• CEDA

• Contubernio de Munich

• Desastre de Annual 

• Directorio Militar

• Expediente Picasso 

• FAI 

• FET das XONS

• Fronte Popular

COMPOSICIÓN DE TEXTO
HISTÓRICO

TERMOS PARA
DEFINIR

21. O franquismo: política económica 

22. A agonía do franquismo e os inicios da
Transición. 

23. As primeiras eleccións democráticas e 
a constitución de 1978. 

24. A crise da UCD e o golpe de estado 

25. A consolidación da democracia: os 

• Lei para a Reforma 

Política 

• Lexión Cóndor

• Nacional-catolicismo 

• Pacto de San Sebastián 

• Pactos da Moncloa 

• Plan de Estabilización 
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gobernos do PSOE. 
• Plataxunta 

• Sanjurjada 

• Sección Feminina 

• Semana Tráxica 

• Sindicato vertical

• UCD 

• Unión Patriótica

9.5.  Grao  mínimo  de  consecución.  Criterios  e  estándares  avaliables

mínimos

Para  obter  a  cualificación  de  aprobado  os  alumnos  de  Historia  de  España  deberán  ser

capaces como mínimo de:

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi bien

3 Ben

2 Regular

1 Mal

CONTIDOS MÍNIMOS
HISTORIA DE ESPAÑA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN
MÍNIMOS

INDICADORES
DE LOGRO

1 2 3 4
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1. Localizar fontes primarias (históricas) e 
secundarias (historiográficas) nos libros, 
internet, etc., e extraer información salientable 
sobre o tratado, valorando criticamente a súa 
fiabilidade. 

2. Coñecer e utilizar as técnicas básicas de 
indagación e explicación histórica, recoller 
información de diferentes tipos de fontes 
valorando críticamente o seu contido e 
expresala utilizando con rigor o vocabulario 
histórico.

3. Analizar textos históricos e realizar 
composicións históricas empregando con rigor 
o vocabulario histórico.

4. Recoñecer e valorar os procesos históricos 
máis significativos acontecidos desde a 
Prehistoria até o século XX. 

5. Caracterizar o Neolítico: características e 
cambios con respecto á época Paleolítica 

6. Coñecer os pobos prerromanos da Península 
Ibérica (pobos do sur e do levante, meseteños e
do occidente peninsular)

7. Caracterizar a conquista e romanización 
(etapas da conquista, elementos de 
romanización: organización político-
administrativa do territorio, lingua e cultura, 
obras públicas).

8. Indagar sobre a monarquía visigoda 
(organización política).

9. Averiguar aspectos da presencia dos 
musulmáns na Península Ibérica (etapas 
políticas e realidade socioeconómica). 

10. Saber da Reconquista e repoboación (etapas da
Reconquista, modelos de repoboación). 

11. Entender o Réxime feudal e a sociedade 
estamental.

12. Coñecer as crises baixomedievais (crises 
demográficas, problemas sociais, o caso 
galego: as revoltas irmandiñas do século XV).

13. Caracterizar a monarquía dos Reis Católicos 
(unión dinástica, reorganización político-
administrativa). 

14. Coñecer a configuración do imperio español 
no século XVI (a herdanza de Carlos I, os 
cambios en tempos de Felipe II: rebelión de 
Flandes, incorporación de Portugal, guerra 
contra Inglaterra). 

 Procura información de interese (en libros e 
internet) sobre un feito ou un proceso 
histórico, e elabora unha breve exposición. 

Coñece e utiliza as técnicas básicas de 
indagación e explicación histórica, recolle 
información de diferentes tipos de fontes 
valorando críticamente o seu contido e 
exprésaa utilizando con rigor o vocabulario 
histórico.

Analiza documentos históricos e realiza 
composicións históricas.

Esquematiza, resume e caracteriza os 
principais feitos e procesos históricos 
acontecidos na Península Ibérica desde a 
Prehistoria

Coñece as diferenzas básicas entre a 
economía produtora do Neolítico e a 
depredadora do Paleolítico.

Resume os aspectos básicos da sociedade 
ibérica e celtibérica.

Indica as etapas da conquista, coñece as 
diferentes divisións administrativas e expón 
os aspectos básicos da romanización.

Adquire as ideas principais sobre o Estado 
visigodo.

Expón brevemente as etapas políticas e as 
característias socioeonómicas do Al-Andalus.

Coñece as etapas da Reconquista e os 
modelos de repoboación.

Entede os aspectos básicos do Feudalismo.

Coñece as crises baixomedievais con especial 
atención ás revoltas irmandiñas.

Indica os aspectos básicos do reinado dos Reis
Católicos.

Caracteriza a Monarquía dos Austrias 
maiores: Carlos I e Felipe II.
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CONTIDOS MÍNIMOS
HISTORIA DE ESPAÑA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN
MÍNIMOS

INDICADORES
DE LOGRO

1 2 3 4
15. Entender a crise socio-económica do século 

XVII (a crise demográfica, o deterioro da 
economía, os problemas da facenda real). 

16. Coñecer o acontecido durante o valimento do 
conde-duque de Olivares e a crise da 
monarquía (os proxectos de reforma, as 
revoltas de Cataluña e Portugal).

17. Indagar sobre a economía e sociedade na 
Galicia dos Austrias (a agricultura e as súas 
transformacións, a importancia da pesca na 
Galicia litoral, a estrutura social: sociedade 
rendista e peso da fidalguía)

18. Coñecer o cambio dinástico e a guerra de 
Sucesión (causas da guerra, bandos en conflito,
a paz de Utrecht

19. Estudar os Os Decretos de Nova Planta e os 
seus efectos. 

20. Explicar o reformismo borbónico en Galicia (a 
matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, a 
apertura do comercio colonial). 

21. Coñecer as ideas fundamentais do pensamento 
ilustrado.

22. Analizar a crise da monarquía absoluta 
(abdicacións, ocupación napoleónica). 

23. Valorar a importancia das Cortes de Cádiz e a 
constitución de 1812. 

24. Coñecer o período da restauración de Fernando
VII e do absolutismo (as etapas do reinado). 

25. Entender o proceso de construción do estado 
liberal (principios do liberalismo e diferenzas 
entre as diferentes familias políticas). 

26. Estudar a chamada Revolución Gloriosa e a 
constitución de 1869. 

27. Saber da primeira república (proxecto de 
constitución federal e cantonalismo). 

28. Estudar o período da Restauración (retorno da 
monarquía e constitución de 1876). 

29. Coñecer a vida política da Restauración 
(quenda, caciquismo e fraude electoral).

 Analiza as razóns da crise xeral do século 
XVII e entende as consecuencias da mesma.

Expón os aspectos máis salientables que 
explican a crise da España de Felipe IV.

Coñece os aspectos básicos da sociedade e da 
economía de Galicia en tempos dos Austrias.

Explica no fundamental a Guerra de Sucesión

Expón o alcance dos Decretos de Nova Planta
na historia de España

Explica o reformismo borbónico centrándose 
en Galicia.

Indica resumidamente as ideas esencias do 
pensamento ilustrado.

Analiza e caracteriza a crise do Antigo 
Réxime en España

Explica o esencial dos decretos das Cortes de 
Cádiz e dos artigos da Constituición de 1812.

Enumera o fundamental das etapas do 
Reinado de Fernando VII.

Enumera os principios do liberalismo e 
diferencia entre moderados, progresistas e 
demócratas.

Coñece o esencial da Revolución setembrina 
de 1868 e da Constitución de 1869.

Coñece o proxecto de Constitución federal da 
primeira repúbica e entende as razóns polas 
que non triunfou.

Explica as ideas básicas que caracterizan á 
Restauración Borbónica e a Constitución de 
1876.

Entende o funcionamento fraudulento do 
Sistema da Restauración.
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CONTIDOS MÍNIMOS
HISTORIA DE ESPAÑA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN
MÍNIMOS

INDICADORES
DE LOGRO

1 2 3 4
30. Facer unha aproximación a cuestión nacional 

no último terzo do século XIX. 

31. Caracterizar a reforma agraria liberal: as 
desamortizacións.

32. Indicar os principais sectores industriais e o 
papel do ferrocarril.

33. Explicar a crise da Restauración, a 
desarticulación do sistema canovista). 

34. Explicar a crise de 1917, os gobernos de 
concentración e a guerra de Marrocos. 

35. Caracterizar a ditadura de Primo de Rivera 
(golpe de estado e etapas: delimitación 
temporal e características principais). 

36. Entender o proceso que leva ao establecemento
da II República (forzas políticas e constitución 
de 1931). 

37. Resumir as grandes reformas da República.

38. Explicar a Guerra Civil: sublevación, bandos 
en conflito e a súa dimensión internacional. 

39. Caracterizar o franquismo: Ideas e 
institucionalización. 

40. Estudar a oposición ao Réxime franquista. 

41. Caracterizar a política económica do 
franquismo.

42. Describir a agonía do franquismo e os inicios 
da Transición.

43. Coñecer a transcendencia das primeiras 
eleccións democráticas e a constitución de 
1978. 

44. Coñecer a crise da UCD e valorar as razóns do 
golpe de estado 

45. Coñecer o esencial dos gobernos do PSOE.

 Aprecia o esencial dos nacionalismos 
xurdidos na segunda metade do XIX.

Coñece o proceso desamortizador.

Catacteriza a industria e valora a instrodución 
do ferrocarril.

Enumera as razóns da crise da Restauración.

Indica o esencial da triple crise de 1917 e do 
problema de Marrocos.

Indica as razóns do golpe de estado e indica as
etapas da ditadura.

Valora a transcendencia histórica da Segunda 
República

Destaca o empeño modernizador do proxecto 
republicano a través das súas reformas. 

Explica o esencial da Guerra Civil.

Recoñece e analiza as peculiaridades 
ideolóxicas e institucionais da Ditadura 
franquista.

Enumera os sectores que se opuxeron ao 
franquismo.

Diferencia entre a autarquía e o desarrollismo.

Explica o final do réxime franquista e o inicio 
da Transición.

Describe as características e dificultades do 
proceso de transición democrática valorando a
transcendencia do mesmo, recoñece a 
singularidade da Constitución de 1978.

Coñece o golpe de estado de 1981.

Valora a consolidación da democracia a través
das reformas socialistas.
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9.6. Concrecións metodolóxicas  

O alumnado debe  debe mostrar precisión no manexo do vocabulario histórico ademais do

dominar os contidos teóricos que deben ser expostos de maneira razoada e coherente. Nunha parte

do exame tamén ha de  ser capaz de realizar  unha composición (unha redacción coherente)  de

carácter histórico a partir dun conxunto de documentos que se lle propoñan. O máis importante non

está na repetición memorística de determinadas informacións, senón que o aspecto máis relevante

neste curso pre-universitario será a madureza que demostre tanto na comprensión dos documentos

que  se  lle  propoñen  como a  de  relación  entre  o  contido  dos  documentos  e  os  coñecementos

históricos básicos, a de síntese que reflicta a propia redacción e a mesma capacidade de comunicar

xuízos ou opinións fundamentados en coñecementos. Valorarase polo tanto máis a composición no

seu conxunto que os detalles particulares, ou o dato concreto.

Con  todo,  cómpre  establecer  unha  pautas  mínimas  orientativas,  sempre  suxeitas  á

interpretación do profesorado que as razoará en cada caso e,  en caso de dúbida,  do seminario

colectivamente:

 Avaliación  de  contidos  históricos  relacionados  con  acontecementos,  informacións,

referencias  temporais  e  cronolóxicas  e  datos  diversos:  aínda  que  non  é  posible

xeneralizar os acertos ou erros neste ámbito, porque non teñen a mesma entidade erros

nunha data ou nun nome, nin sequera todos eles teñen a mesma importancia (non é o

mesmo confundirse nuns anos que nun século que ignorar calquera referencia temporal,
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non é o mesmo ignorar o nome dun protagonista de primeira entidade que o dun actor

secundario… etc.)  que ignorar aspectos básicos do ordenamento político,  a estrutura

social  e económica,  os grandes movementos sociais e políticos,  etc.,  en todo caso é

esixible  un  mínimo  rigor  na  redacción  para  demostrar  ter  adquirido  competencias

básicas no coñecemento histórico.

 Avaliación de conceptos históricos: O dominio preciso de conceptos históricos básicos

constitúe  unha  parte  fundamental  do  coñecemento  que  o  alumnado  debe  adquirir  e

utilizar con soltura. Os conceptos históricos abordados son os seguintes:

 Aula Regia 
 Bárbaros 
 Castro
 Conventus
 Economía predadora 
 Guerras cántabras
 Megalitismo
 Carta de poboamento
 Manso 
 Marca Hispánica 
 Mesta 
 Mozárabe 
 Presura 
 Taifas
 Converso
 Gran Armada
 Mourisco
 Terzos 
 Unión de Armas
 Valido 
 Xuntas do Reino de 

Galicia
 Antigo Réxime
 Catastro de Ensenada
 Decretos de Nova 

Planta
 Despotismo Ilustrado
 Motín de Esquilache
 Paz de Utrecht
 Regalismo borbónico

 Afrancesados
 Abdicacións de Baiona 
 Caciquismo
 Cantonalismo
 Desamortización 
 Encasillado 
 Estatuto Real 
 Ludismo
 Manifesto dos Persas 
 Manifesto de Sandhurst 
 Pragmática Sanción de 

1830 
 Pronunciamento
 Pucheirazo 
 Rexeneracionismo 
 Sistema de quenda 
 Sufraxio censatario e 

universal
 Tratado de Valençay
 Unión Liberal

 Agrarismo
 Bienio Negro
 Brigadas Internacionais
 CEDA 
 Contubernio de Munich
 Desastre de Annual 
 Directorio Militar
 Expediente Picasso 
 FAI 
 FET das XONS
 Fronte Popular 
 Lei para a Reforma 

Política 
 Lexión Cóndor 
 Nacional-catolicismo
 Pacto de San Sebastián
 Pactos da Moncloa 
 Plan de Estabilización
 Plataxunta 
 Sanjurjada 
 Sección Feminina 
 Semana Tráxica 
 Sindicato vertical 
 UCD 
 Unión Patriótica

9. 7. Instrumentos  de avaliación, cualificación e promoción

Habitualmente realizaranse dous exames por avaliación. A media de ambos, máis a nota de 

clase, configura a nota media da avaliación.
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Modelo de exame:

O modelo  de  exame  será  similar  ao  recomendado  pola  comisión  encargada  das  probas

ABAU. Constará de  3 exercicios, tal como se expón a continuación:

1.- Definir conceptos históricos (2 puntos):

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

 O alumnado debe mostrar precisión no manexo dos termos.

 A resposta debe ser concreta e técnica (conforme ao estilo das entradas dos dicionarios

especializados).

 Recoméndase unha extensión máxima de 3-4 liñas por concepto.  Os conceptos para

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

2. Pregunta para desenvolver (3 puntos):

O obxectivo deste exercicio é que o alumnado mostre o seu dominio dos contidos, pero

tamén  a  súa  capacidade  para  artellar  unha  resposta  razoada  e  coherente.  Recoméndase  unha

extensión máxima dunha cara de folio (25-30 liñas).  Na proba deste ano as opcións (a escoller

unha) pertencerán ao período que abrangue dende a Prehistoria até o século XVIII.

Teranse en conta:

 A comprensión dos elementos básicos da cuestión presentada.

 A resposta cínguese á cuestión presentada.

 A precisión espazo-temporal.

 A capacidade de síntese e,

 A capacidade para elaborar unha resposta razoada e coherente.

3.- Composición histórica (5 puntos):

Os obxectivos deste  exercicio son similares aos de anos pasados.  A materia  obxecto da
composición será a parte de Historia Contemporánea de España, de xeito que unha das opcións se
referirá ao século XIX e outra ao século XX. Teranse en conta:

  A capacidade de análise.

 A capacidade relacional: A tarefa de realizar unha composición histórica esixe que o

alumnado sexa capaz de relacionar o conxunto de documentos propostos, evitando as

simples paráfrases ou, prescindido de calquera alusión a algún dos documentos.
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 A axeitada utilización dos documentos e

  A precisión espazo-temporal

 Os documentos  servirán como punto de partida do discurso,  pero o alumnado debe

amosar o dominio do tema. Isto esixe a contextualización dos textos, a interrelación

deles, a súa análise pausada e a introdución de información suplementaria, co obxectivo

de mostrar unha explicación coherente da problemática histórica presentada.

 Valorarase máis a composición no seu conxunto que os detalles particulares, ou o dato

concreto.

 A riqueza de vocabulario lingüístico e histórico.

 A claridade  de  conceptos  históricos  e  o   o  dominio  dos  mesmos  así  como  a  súa

utilización correcta  e precisa na composición.

 A estruturación lóxica dos contidos  e a orde cronolóxica na exposición.

 Terase en conta a presentación da composición: será esixible un mínimo de limpeza e

orde evitando chataduras e borróns.

 Cómpre aclarar que o mero resumo ou reprodución dos documentos (paráfrase) será

cualificada como suspenso.

EXEMPLO DE RU ́BRICA PARA A AVALIACIO ́N DUNHA COMPOSICIÓN HISTÓRICA

Excelente Moi Ben Ben Regular Mal

PRECISIÓN
NA RESPOSTA

Desenvolve o
tema  con
claridade,
precisión e
concisión.
Presenta as
ideas ben
argumentadas
Non comete
ningún erro.

Desenvolve o
tema  c a s e
con total
claridade ,
precisión e
concisión.
Nalgún
parágrafo
comete erros

A maioría da
composición
desenvolve o
tema con
claridade,
precisión e
concisión,
pero  hai
par tes con
imprecisións,
divagacións e 
comete erros

Argumenta
con
debilidade.
Presenta
divagacións,
escapismo e
poucas partes
desenvolven
o tema con
claridade,
precisión e
concisión.
Ideas soltas
sen
argumentar e 
moitos erros

A
composición
nos responde
otema
esixido e
carecede
claridade,
precisión e
concisión.
Ideas soltas,
sen
argumentar e
sen
cohesión.
Abundantes 
erros

ASPECTOS
ABORDADOS

Aborda todos
os aspectos
requeridos
con precisión

Aborda todos
os aspectos,
con algunha
imprecisión.

Aborda a 
meirande 
parte dos 
aspectos pero 
comete erros e
imprecisións.

Non aborda
os aspectos
protagonistas. 
Abundan os
erros e  as
imprecisións.

Non aborda
os aspectos
protagonistas
Escapa e
d i v a g a e
comete
moitos erros.
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PRESENTA-
CIÓN

Hai limpeza e
pulcritude

Limpo e
pulcro con
algún borrón.

Algunha
tachadura e
correccións

Abundantes
correccións, e
tachaduras.

Non hai
limpeza en
case toda a
composición.

GRAMÁTICA E
ORTOGRAFÍA

Non comete
erros
gramaticais,
ortográficos,
de
puntuación.
O texto lese
con fluidez.
Domina os
conectores.
Amosa riqueza 
tanto no 
vocabulario 
histórico como 
no lingüístico.

Algunha erro.
Non domina
os
conectores.
Riqueza
léxica.

Poucos erros.
Falla nos
enlaces de
ideas e
argumentos.
Non ten
riqueza
léxica.
Comete 
algunha falta 
de ortografía

Moitos erros.
Dificultade
na lectura da
resposta.
Non s a b e
conectar
ideas.
Repite
expresións.
Comete faltas 
de
ortografía.

Está cheo de
erros de todo
tipo.
Non se
entende o
texto.
Léxico
repetitivo e
escaso.
Faltas de todo 
tipo

ESTRUTURA

Presenta un
texto
estruturado,
con claridade
e orde. A 
información está 
organizada. O 
texto lese con 
fluidez

Presenta un
texto
estruturado,
pero hai
partes pouco
claras e con
información 
fóra de lugar

O texto non
está ben
estruturado.
Parte da 
información 
está fóra de 
lugar e non ten
suficiente
fluidez.

Te x t o ma l
estruturado,
pouco claro e
desordeado.
Car e c e d e
orde e
claridade. As
ideas están
mesturadas.

Carece de
orde e
claridade. As
ideas están
mesturadas.
A información 
está 
desordenada.

No conxunto do exame penalizarase o seguinte:

 Valorarase  negativamente  a  non  contextualización,  a  non  referencia  cronolóxica  na

redacción, ignorar o protagonismo de determinados políticos.

 Parafrasear  os  documentos  ou  a  non  alusión  a  algún  deles  poderán  ser  avaliadas

negativamente.

  Se o contido expresado non garda relación coa pregunta teórica ou cos  documentos

protagonistas da composición (escapismo).

 As incoherencias e erros sintácticos,  léxicos  e gramaticais  puntuarán negativamente.

Non  poderá  acadar  a  cualificación  de  aprobado  no  caso  no  que  a  redacción  sexa

incomprensible, contraditoria ou gravemente incoherente.

 As faltas de ortografía puntuarán negativamente. Incorrer en faltas de ortografía graves

pode supoñer, en especial, a perda da cualificación de sobresaliente. O descontento por

faltas de ortografía e erros sintácticos, léxicos e gramaticais poderá alcanzar até os 2

puntos.

Concreción da  Avaliación e cualificación
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Probas escritas que serán:

 Vocabulario esixidos

 Preguntas teóricas

 Composicións históricas a partir de varios documentos

90% da nota

Actividades consistentes na realización de:

10%

 Composicións  históricas   a  partir  de  diferentes  documentos  como

textos, gráficos, mapas, táboas... seguindo os modelos recomendados

ou

 Comentarios de textos

6%

Observación na aula:
 Responsabilidade,  esforzo  e  interese.  Participación.  Preguntas-

respostas
1%

 Respecto  e  tolerancia  nas  relacións  cos  demais  (compañeiros  e

profesores).
1%

 Cumprimento das normas de convivencia. Puntualidade. 1%
 Adquisición de hábitos de hixiene e saúde. 1%

Os exames e  traballos que entreguen os  e  as  estudantes seranlles devoltos,  corrixidos  e

cualificados o máis rapidamente posible, para que podan coñecer as deficiencias detectadas e poder

así subsanalas, ademais de para coñecer as cualificacións parciais que van conseguindo ao longo do

curso. Unha vez consultados os exames serán devoltos ao profesorado.

O aprobado nunha avaliación non implica aprobar as anteriores, dado que se trata de bloques

de contido diferentes. Cada unha das avaliacións ten os seus propios contidos, o alumnado debe

superar con cualificación de aprobado polo menos cada unha delas; a cualificación final obterase da

media ponderada de todas as avaliacións.

Ante  casos  de  alumnado  con  reiteradas  faltas  de  asistencia  xustificadas  e  sen

xustificar, si a falta se producira  na data de realización de exame, xa sexa parcial, de avaliación ou

recuperación,  este  alumno/a  soamente  poderá  solicitar  que  se  lle  faga  o  exame

se  presenta  un  certificado  médico  ou  trae  un  xustificante  da  súa  familia  por  causa

de consideración grave.

Promoción do alumnado

Os/as alumnos/as que non logren alcanzar os obxectivos previstos para os distintos períodos

de avaliación terán a posibilidade de recuperar aquelas partes non superadas.
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-  No  primeiro  e  segundo  trimestre  realizarase  ao  final  da  avaliación  unha  proba  de

recuperación para aqueles alumnos/as que non obteñan o mínimo de 5 puntos. Será de recuperación

de todos os contidos da avaliación ou dunha das partes.

- No terceiro trimestre realizarase unha proba de recuperación e un exame final.

- É necesario aprobar todas as avaliacións para obter una cualificación positiva.

O exame final  terá un dobre obxectivo:  Aqueles  alumnos/as que non teñan superada a

materia poderán recuperala con esta proba obtendo como resultado un 5 de nota mínima. Aqueles

que obtiveran unha cualificación positiva poderán asistir de forma voluntaria a este exame para

mellorar  a  súa  cualificación  final.  En  todo  caso,  se  obtivera  unha  nota  inferior  respecto  á

cualificación final da materia, non sufrirá ningún tipo de penalización e conservaría a nota previa.

Os contidos serán en todo caso os mesmos que na avaliación correspondente.

Os  alumnos  e  alumnas  que  non  obteñan  unha  cualificación  de  aprobado  na  Avaliación

final  prepararán  a  materia  para  a  convocatoria  de  setembro.  O  tipo  de  proba

a  realizar  será  similar  ás  realizadas  durante  o  curso  e  na  cualificación  aplicaranse  os  mesmos

criterios de avaliación e cualificación que se aplicaron na convocatoria de xuño.

9.8. Temporalización

 No 1º trimestre: Prehistoria até o Século XVIII

No 2º trimestre: Século XIX e primeira metade do XX

No 3º trimestre: A segunda metade do século XX

9.9. Materiais e recursos   didácticos

Empregaremos ao longo do curso os materiais seguintes:

Libro recomendado para 2.º de Historia do Mundo Contemporáneo de Bacharelato.

Aula virtual con diversos recursos: apuntamentos, presentacións, enlaces a páxinas web, 

videos... Ademais de:

Lecturas recomenadadas para 2º de Bachalerato

A. Século XIX

TÍTULO AUTOR EDITORIAL

La regenta Alas Clarín, L Espasa-Calpe

La bodega Gordon, N Roca

Misericordia Pérez Galdós, B Alianza
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La tribuna Pardo Bazán, E Alianza

Mariana Pineda García Lorca, F Alianza

Un día de cólera Pérez-Reverte, A Alfaguara

B. Século XX

TÍTULO AUTOR EDITORIAL

4 días de enero Sierra i Fabra, J Crítica

Los girasoles ciegos Méndez, A Anagrama

O lápis do carpinteiro Rivas, M Xerais

Soldados de Salamina Cercas, J Tusquets

El club de la memoria Díaz Pérez, E Destino

El corazón helado Grandes, A Tusquets

Cardume Vega, R Xerais

As recensións que realicen os e as estudantes sobre algúns dos libros que se recomendan,

teranse en conta na cualificación sumando ata 1 punto máis, sempre que teñan acadado o nivel de

aprobado na materia.

10. Segundo curso de Bacharelato. Historia da Arte

10.1. Obxectivos xerais

A finalidade principal da materia de Historia da Arte é a de axudar ao alumnado interesado

na mesma a observar, analizar, interpretar e sobre todo valorar a obra de arte, situándoa no seu

contexto  histórico  temporal  e  espacial.  A través  dela   aprenderá  unha  linguaxe  con  múltiples

códigos que permiten comunicar ideas, compartir sensacións e desenvolver a sensibilidade estética.

Ademais o estudo da obra de arte achegará o alumno ao coñecemento da época na que foi creada

permitíndolle o coñecemento de aspectos sociais, económicos, políticos, filósoficos e relixiosos,

entre outros.

O  estudo  da  evolución  da  arte  céntrase  nos  principais  estilos  artísticos  da  cultura  de

Occidente.  A amplitude  dos  contidos  exixe  realizar  unha  axustada  selección  dos  mesmos  que

permita unha aproximación xeral  ao desenvolvemento dos principais estilos,  á vez que asegure

achegar o alumnado á comprensión da arte contemporánea e ao papel da arte no mundo actual.
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Resulta  procedente  a  análise  de  obras  de  arte  concretas  para  estudar,  a  partir  delas,  as

principais concepcións estéticas de cada estilo, os seus condicionantes históricos, as súas variantes

xeográficas e as diversas valoracións e interpretacións de que foron obxecto a través do tempo.

O coñecemento destes contidos desenvolverá a cultura do alumnado e unha vez procesados

os datos poderá  reflexionar autonomamente sobre eles axudándoo a situar, comprender e comentar

calquera obra de arte que se someta á súa consideración. O importante é que, unha vez cursada esta

materia, o alumnado adquira unha formación máis ampla, unha visión  global do lugar que ocupa a

historia da arte na historia da humanidade e posúa criterio para establecer xuízos estéticos propios.

O  ensino   da Historia   da arte     terá   como  finalidade   desenvolver    as  seguintes
capacidades:

1. Comprender  e  valorar  as  diferenzas  na  concepción  da  arte  e  a  evolución  das  súas

funcións sociais ao longo da historia.

2.  Entender  as  obras  de arte    como  expoñentes  da creatividade  humana, susceptibles

de ser gozadas por si mesmas e de ser valoradas como testemuño dunha época e a súa

cultura.

3. Utilizar  métodos  de  análises  para  o  estudo  da  obra  de  arte  que  permitan  o  seu

coñecemento,  proporcionen a  comprensión da  linguaxe  artística  das  diferentes  artes

visuais  e  a  adquisición dunha terminoloxía  específica  e  á súa vez desenvolvan  a

sensibilidade e a creatividade.

4. Recoñecer  e  caracterizar,  situándoas  no tempo  e  no espazo,  as manifestacións

artísticas máis destacadas dos principais estilos e  artistas  da arte occidental, valorando

a súa influencia ou pervivencia en etapas posteriores.

5. Coñecer, gozar e valorar o patrimonio artístico, contribuíndo de forma activa a a súa

conservación  como fonte  de  riqueza  e  legado  que  debe  transmitirse  a  as  xeracións

futuras rexeitando aqueles comportamentos que o deterioran.

6. Contribuír  a  formación do gusto persoal,  a capacidade de goce estético e  o sentido

crítico,  e  aprender  a  expresar sentimentos  e  ideas propias  ante  a  contemplación das

creacións  artísticas,  respectando a  diversidade  de percepcións  ante  a  obra  de  arte  e

superando estereotipos e prexuízos.

7.  Indagar e obter información de fontes diversas sobre aspectos significativos da Historia

da arte a fin de comprender a variedade das súas manifestacións ao longo do tempo.
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8. Saber visitar de maneira activa e crítica un monumento, un museo, ou unha exposición

de actualidade realizando saídas de traballo nas que se utiliza de maneira flexible o

entorno como recurso para estimular a súa sensibilidade.

9. Contribuír á formación do gusto persoal, á capacidade de goce estético e ao sentido

crítico, a aprender a expresar sentimentos propios ante a contemplación da obra de arte.

10. Realizar actividades de documentación e de indagación nas que se analicen, contrasten e

interpreten informacións diversas sobre aspectos da Historia da Arte.

10.2. Competencias

A través    do  currículo  de bacharelato    e  das    diferentes  actuacións  que  levan  a cabo

no  centro  e   no  marco   da  materia   de  Historia   da  Arte,   o  alumnado   desenvolve   unhas

competencias  de carácter    común  e  outras  máis  específicas.

Dentro das primeiras inclúense:

 Competencia en comunicación lingüística.

 Tratamento da información e competencia dixital.

 Competencia social e cidadán.

 Autonomía e espírito emprendedor

 Competencia emocional.

 E entre as específicas, asociadas a cada unha das modalidades, están:

 Competencia científica e tecnolóxica.

 Competencia social e científica.

 Competencia cultural e artística.

A adquisición das Competencias permite:

 O autodidactismo e o desenvolvemento dunha aprendizaxe permanente ao longo da vida

 A capacidade para traballar en equipo de forma colaborativa.

 A aplicación de métodos de investigación apropiados.

 O  exercicio da cidadanía activa.

 O reforzo e progresión dos hábitos lectores adquiridos en etapas educativas anteriores.

Na materia de Historia da Arte atenderase especialmente á Competencia cultural e artística.

 A  competencia cultural e  artística defínese pola sensibilidade cara á expresión creativa

de ideas, experiencias e emocións a través dos  distintos códigos de expresión, tales
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como a música, a expresión corporal, a literatura ou as artes plásticas; e o seu uso como

fontes de formación e enriquecemento persoal, e como medio para a conservación do

patrimonio artístico e cultural.

 No  campo  dos  coñecementos,  o  dominio  desta  competencia  esixe  identificar  os

elementos  expresivos  básicos;  e  os  materiais,  soportes,  ferramentas  e  técnicas  de

expresión; o coñecemento das leis  básicas da asociación perceptiva e dos principios

fundamentais que actúan na representación das formas gráfico-plásticas, o volume, o

deseño,  a  imaxe  e  a  música.  Así  mesmo,  require  tamén  o  coñecemento  e  uso  da

terminoloxía específica básica destas linguaxes.

 Esta  competencia  maniféstase  principalmente  a  través  do  desenvolvemento  da

sensibilidade estética, o pensamento diverxente e a creatividade.

 Tamén supón a conciencia da riqueza e variedade do patrimonio cultural e artístico,  os

ámbitos  de  aplicación,  os  coñecementos  básicos  necesarios  sobre  as  principais

correntes e obras, as súas raíces e o seu valor artístico e como testemuño da historia

humana. A obra artística interprétase en relación coa súa contorna histórica e cultural.

 No ámbito das das destrezas inclúe a observación guiada dos obxectos da realidade, da

propia  contorna,  das  mensaxes  publicitarias  ou  das   obras   artísticas  e  o  uso  das

diferentes técnicas e procedementos na representación creativa das ideas, sentimentos,

emocións e da propia realidade a través dos diferentes códigos de expresión.

 A  representación como un acto de creación persoal esixe a planificación,  a elaboración

do bosquexo ou a partitura, a procura de solucións desde distintos puntos de vista ou

enfoques e a experimentación de novas alternativas.

 Especialmente  relevante  é  a  exploración  e  uso  das  posibilidades  que  ofrecen  como

complemento ou como alternativa as tecnoloxías da comunicación e a posibilidade de

utilizar todos os códigos nunha linguaxe integrada multimedia.

 No  campo  das  actitudes,  destaca  a  capacidade  de  coñecer  e  valorar  as  propias

posibilidades  creativas  e  o  desexo  de  cultivalas  como  opción  profesional  ou  como

alternativa  de  lecer;  a  actitude  aberta  cara  á  diversidade  de  obras  e  de  alternativas

estéticas; e a valoración crítica e selectiva das distintas obras e, especialmente, desde

unha perspectiva social ou como produto de moda e consumo.

 Tamén  inclúe o valor do traballo en equipo e o intercambio de ideas e experiencias

como método de traballo,  así como a importancia que ten o correcto acabado das obras.
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10.3  Unidades  didácticas.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,

estándares de aprendizaxe, indicadores de logro, criterios, procedementos,

instrumentos de cualificación  e competencias

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi ben

3 Ben

2 Regular

1 Mal

   

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PROBAS ESCRITAS PE

PROBA ORAL PO

TRABALLO NA CLASE TC

OBSERVACIÓN NA AULA OA

TRABALLO INDIVIDUAL TI

     1. As raíces da arte europea: o legado da arte clásica

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n
1.1. Grecia, 
creadora da 
linguaxe 
clásica: 
principais 
manifestación
s.

1.1.  Recoñecer 
e explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte
grega, en 
relación co seu 
contexto 
histórico e 
cultural

1.1.1.  Recoñece  e  explica  as
concepcións  estéticas  e  as
características esenciais da arte
grega,  en  relación  co  seu
contexto histórico e cultural.
1.1.2. Explica as características
esenciais da arte grega e a súa
evolución no tempo a partir de
fontes  históricas  ou
historiográficas.
1.1.3.  Define  o  concepto  de
orde arquitectónica e compara
as  tres  ordes  da  arquitectura
grega.
1.1.4.  Describe  as
características  do  teatro  grego

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC

CCEC
CCL
CAA

 CCEC
 CCL
 CAA

CCEC
CCL

CCEC
CCL
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e a función das súas partes.
1.1.5.Explica  a  evolución  da
figura  humana  masculina  na
escultura  grega  a  partir  do
"Kouros" de  Anavysos,  o
"Doríforo" (Policleto)  e  o
"Apoxiomenos" (Lisipo).

5%

OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

n 1.2. A función
social  da
arte  en
Grecia.

1.2.  Explicar  a
función  social
da  arte  grega,
especificando
o  papel
desempeñado
polos/as
clientes  e
artistas,  e  as
relacións entre
eles

1.2.1.  Especifica  quen  eran
os/as principais clientes da arte
grega, e a consideración social
da arte e dos/das artistas.

5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CSC

d
e
m
n

1.3.
Comentario
de obras de
arte:
Grecia.

B1.3.  Clasificar,
analizar  e
comentar
obras
significativas
da  arte  grega,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

1.3.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes
esculturas  gregas:  Kouros  de
Anavysos,  Auriga  de  Delfos,
Discóbolo (Mirón),  Doríforo
(Policleto),  unha  metopa  do
Partenón  (Fidias),  Hermes
con Dioniso neno (Praxíteles),
Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria
de Samotracia,  Venus de Milo
e friso  do  altar  de  Zeus  en
Pérgamo (detalle  de Atenea e
Gea).

5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n
p

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

1.4. Recoñecer e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
arte  romana,
en  relación  co
seu  contexto
histórico  e
cultura

1.4.1.  Explica  as  características
esenciais  da  arte  romana e a  súa
evolución  no  tempo  a  partir  de
fontes  históricas  ou
historiográficas.
1.4.2..Especifica  as  achegas  da
arquitectura  romana  en  relación
coa grega.
1.4.3. Describe as características e
funcións  dos  principais  tipos  de
edificio romanos.
1.4.4. Compara o templo e o teatro
romanos cos respectivos gregos.
 1.4.5. Explica os trazos principais
da cidade romana a partir de fontes
históricas ou historiográficas.

5%

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA
PE
TC
OA
PE
TC

CCEC
CCL
CAA
    

CCEC
CCL
 CAA
   CCEC
CCL
  CCEC
CCL
CAA
CCEC
CCL
CAA

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
261



1.4..6.  Especifica  as  innovacións
da  escultura  romana  en  relación
coa grega.
1.4.7.  Describe  as  características
xerais dos mosaicos e a pintura en
Roma  a  partir  dunha  fonte
histórica ou historiográfica.       

5%

5%

OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA

   CCEC
CCL
CAA
CEC
CCL
 CAA

n 1.5.  Función
social  da
arte  en
Roma.

1.5.  Explicar  a
función  social
da  arte
romana,
especificando
o  papel
desempeñado
polos/as
clientes  e
artistas,  e  as
relacións  entre
eles.

1.5.1.  Especifica  quen  eran  os/as
principais clientes da arte romana,
e a consideración social da arte e
dos/das artistas.

5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CSC

d
e
m
n

1.6.
Comentari
o  de  obras
de  arte:
Roma.

1.6.  Clasificar,
analizar  e
comentar obras
significativas
da  arte
romana,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

1.6.1. Identifica, analiza e comenta
as  seguintes obras arquitectónicas
romanas:  Maison  Carrée  de
Nimes,  Panteón de Roma,  Teatro
de  Mérida,  Coliseo  de  Roma,
Basílica  de  Maxencio  e
Constantino en Roma,  Ponte de
Alcántara, Acueduto de Segovia,
Arco de Tito en Roma e Columna
de Traxano en Roma.
1.6.2. Identifica, analiza e comenta
as  seguintes  esculturas  romanas:
Augusto  de  Prima  Porta,  Estatua
ecuestre  de  Marco  Aurelio,
Relevo  do  Arco  de  Tito  (detalle
dos  soldados  co  candelabro  e
outros  obxectos  do  Templo  de
Xerusalén) e Relevo da Columna
de Traxano.

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
g
m
n

1.7.  Traballo
de
investigació
n  sobre
historia  da
arte.

1.7.  Realizar  e
expor,
individualmen
te  ou  en
grupo,
traballos  de
investigación,
utilizando
tanto  medios
tradicionais
como  as
novas
tecnoloxías.

1.7.1.  Realiza  un  traballo  de
investigación sobre Fidias.
1.7.2.  Realiza  un  traballo  de
investigación  sobre  o  debate
acerca  da  autoría  grega  ou
romana  do  grupo  escultórico
de "Laocoonte e os seus fillos".

5%

5%

TI
PO

TI
PO

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE
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h
n
p

1.8.
Conservaci
ón  do
patrimonio:
arte
grecorroma
na

1.8.  Respectar
as  creacións
artísticas  da
Antigüidade
grecorromana,
valorando  a
súa  calidade
en  relación
coa súa época
e  a  súa
importancia
como
patrimonio
escaso  e
insubstituíble
que  cómpre
conservar.

1.8.1.  Confecciona  un
catálogo,  con  breves
comentarios,  das  obras  máis
salientables da arte antiga que
se conservan en Galicia.

5% TI
PO

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

    2. A arte medieval

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 2.1.  Achega
cristiá  na
arquitectura
e  na
iconografía.

2.1. Recoñecer e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
arte
paleocristiá,
en relación co
seu  contexto
histórico  e
cultural.

2.1.1. Explica as características
esenciais da arte paleocristiá e
a  súa  evolución  no  tempo  a
partir  de  fontes  históricas  ou
historiográficas.
2.1.2.  Describe  a  orixe,  a
características  e  a  función  da
basílica paleocristiá.

2.1.3.  Describe  as
características  e  función  dos
baptisterios,  mausoleos  e
"martiria"  paleocristiáns,  e  as
súas partes.
2.1.4.  Explica  a  evolución  da
pintura  e  o  mosaico  na  arte
paleocristiá,  con  especial
referencia á iconografía.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

   CCEC
   CCL
   CSC
  
CCEC
   CCL

CCEC
 CCL
CAA

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 2.2.  Arte
bizantina.

2.2. Recoñecer e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
arte  bizantina,
en relación co
seu  contexto
histórico  e
cultural.

2.2.1. Explica as características
esenciais  da  arte  bizantina  a
partir  de  fontes  históricas  ou
historiográficas.
2.2.2.  Explica  a  arquitectura
bizantina a través da igrexa de
Sata Sofía de Constantinopla.
2.2.3.  Describe  as
características  do  mosaico
bizantino  e  dos  temas
iconográficos do  Pantocrátor e

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
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a Virxe e a  Déesis,  así como a
súa  influencia  na  arte
occidental.

OA CAA

d
e
m
n

2.3.
Comentario
de obras de
arte
bizantina

2.3.  Clasificar,
analizar  e
comentar  obras
significativas  da
arte  bizantina,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

2.3.1.  Identifica,  analiza  e
comenta o mosaico do Cortexo
da emperatriz Teodora en San
Vital de Rávena.

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

n
p

2.4.  Arte
prerrománi
ca.

2.4. Recoñecer e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais da arte
prerrománica,
relacionando
cada un dos seus
estilos  cos  seus
respectivos
contextos
históricos  e
culturais.

2.4.1.  Define  o  concepto  de
arte  prerrománica  e  especifica
as  súas  manifestacións  en
España e en Galicia
2.4.2.  Identifica  e  clasifica
razoadamente no seu estilo as
seguintes obras: San Pedro da
Nave (Zamora),  Santa María
do  Naranco (Oviedo),  San
Miguel  da  Escalada (León),
Santa Comba de Bande e San
Miguel  de  Celanova
(Ourense)

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL

CCEC
CCL
CAA

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 2.5.
Configuraci
ón  e
desenvolve
mento  da
arte
románica.
Igrexas  e
mosteiros.
Iconografía
románica.

2.5. Recoñecer e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais da arte
románica,  en
relación  co  seu
contexto
histórico  e
cultural.

 2.5.1.  Describe  as
características  xerais  da  arte
románica  a  partir  de  fontes
históricas ou historiográficas.

2.5.2.  Describe  as
características e as función das
igrexas e dos mosteiros na arte
románica.

2.5.3. Explica as características
da  escultura  e  a  pintura
románicas,  con  especial
referencia á iconografía.

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CSC

CCEC
CCL

n 2.6.  Función
social  da arte
románica.

2.6.  Explicar  a
función  social
da  arte

2.6.1.  Especifica  as  relacións
entre artistas e clientes da arte
románica.

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CSC
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románica,
especificando  o
papel de clientes
e  artistas,  e  as
relacións  entre
eles.

d
e
m
n

2.7.
Comentario
de obras de
arte
románica.

2.7.  Clasificar,
analizar  e
comentar  obras
significativas  da
arte  románica,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

2.7.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  esculturas
románicas  do Xuízo Final no
tímpano  de  Santa  Fe  de
Conques (Francia).

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS

DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 2.8.  Achega
do  Gótico:
expresión
dunha
cultura
urbana.  A
catedral e a
arquitectur
a  civil.
Modalidad
es
escultórica
s.  Pintura
italiana  e
flamenga,
orixe  da
pintura
moderna.

2.8,  Recoñecer
e  explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
arte  gótica,  en
relación co seu
contexto
histórico  e
cultural.

2.8.1. Describe as características
xerais da arte gótica a partir  de
fontes  históricas  ou
historiográficas.
2.8.2. Describe as características
e  a  evolución  da  arquitectura
gótica  e  especifica  os  cambios
introducidos  respecto  á
románica.
2.8.3. Describe as características
e a evolución da escultura gótica,
e  especifica  as  súas  diferenzas
tipolóxicas,  formais  e
iconográficas  respecto  á
escultura románica.
2.8.4.  Recoñece  e  explica  as
innovacións  da  pintura  de
Giotto e  do  Trecento  italiano
respecto  á  pintura  románica  e
bizantina.
2.8.5. Explica as innovacións da
pintura flamenga do século XV
e  cita  algunhas  obras  dos  seus
principais representantes.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CCA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

n 2.9.  Función
social  da
arte gótica.

2.9.  Explicar  a
función  social
da  arte  gótica,
especificando o
papel
desempeñado
por  clientes  e
artistas,  e  as
relacións  entre

2.9.1.  Especifica  as  relacións
entre  artistas  e  clientes  da  arte
gótica, e a súa variación respecto
ao románico.

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CSC
CAA
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eles.
d
e
m
n

2.10.
Comentari
o  de  obras
de  arte
gótica.

2.10.
Clasificar,
analizar  e
comentar obras
significativas
da  arte  gótica,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

2.10.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras
arquitectónicas góticas:  fachada
occidental da catedral de Reims,
interior  da  planta  superior  da
Sainte Chapelle de París.
2.10.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  o   grupo  da
Anunciación  e  a  Visitación da
Catedral de Reims.
2.10.3.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  pinturas
góticas: escena de  "A fuxida a
Exipto",  de  Giotto,  na  Capela
Scrovegni  de  Padua,
"Matrimonio  Arnolfini",  de
Jan  Van  Eyck,  "O
descendemento  da  cruz",  de
Roger  van  der  Weyden,  e  o
"Xardín  das  Delicias,  de
Hieronymus Bosch.

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL

CAA

OBXE
CTIV

OS
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n
p

2.11.  O
peculiar
desenvolve
mento
artístico  da
Península
Ibérica.
Arte
hispanomu
sulmá.  O
Románico
no  Camiño
de
Santiago.
O Gótico e
a súa longa
duración.

2.11.
Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
arte románica e
gótica española
e  hispano-
musulmá,
relacionando
cada  un  dos
seus estilos cos
seus
respectivos
contextos
históricos  e
culturais.

2.11.1.  Explica  as  características  e
evolución da arte románica e gótica en
España.
2.11.2.  Explica  as  características
xerais  da  arte  islámica  a  partir  de
fontes históricas ou historiográficas.
2.11.3. Describe os trazos esenciais da
mesquita e o pazo islámico.
2.11.4.  Explica  a  evolución  da  arte
hispanomusulmá.
2.11.5.  Explica  as  características  da
arte  mudéxar  e  especifica,  con
exemplos  de  obras  concretas,  as
diferenzas entre o mudéxar popular e
o cortesán.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA
PE
TC
OA
PE
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n
p

2.12.
Comentari
o  de  obras
de  arte
medieval
española.

2.12.
Clasificar,
analizar  e
comentar obras
significativas
da  arte
medieval
española,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes

2.12.1.  Identifica,  analiza  e  comenta
as  seguintes  obras  arquitectónicas
románicas:  San Vicente  de  Cardona
(Barcelona),  San  Martín  de
Frómista e a Catedral de Santiago de
Compostela.
2.12.2.  Identifica,  analiza  e  comenta
as seguintes esculturas románicas: "A
dúbida de San Tomé", no ángulo do
claustro  de  San  Domingos  de  Silos
(Burgos),  "Última  cea"  do  capitel
historiado do claustro de San Xoán

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA
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enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

da  Peña  (Huesca)  e  fachada  de
Praterías  e  Pórtico  da  Gloria da
catedral de Santiago.
2.12.3. Identifica, analiza comenta as
seguintes  pinturas  murais  románicas:
bóveda da Anunciación aos pastores
no Panteón Real de San Isidoro de
León, e ábsida de San Clemente de
Tahull (Lleida).
2.12.4.  Identifica,  analiza  e  comenta
as  seguintes  obras  arquitectónicas
góticas: fachada occidental e interior
da  catedral  de  León,  interior  da
catedral de Barcelona, e interior da
igrexa  de  San  Xoán  dos  Reis,  de
Toledo.
2.12.5.  Identifica,  analiza  e  comenta
as  seguintes  esculturas  góticas:
tímpano da Portada do Sarmental da
catedral de Burgos, e retablo de Gil
de Siloé, na Cartuxa de Miraflores .
2.12.6.  Identifica,  analiza  e  comenta
as  seguintes  obras  hispanomusulmás:
Mesquita  de  Córdoba,  Aljafería  de
Zaragoza,  Giralda  de  Sevilla  e
Alhambra de Granada.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
g
m
n

2.13. Traballo
de
investigació
n  sobre
historia  da
arte.

2.13.  Realizar  e
expor,
individualmente
ou  en  grupo,
traballos  de
investigación,
utilizando  tanto
medios
tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

2.13.1.  Realiza  un  traballo  de
investigación  sobre  o
tratamento  iconográfico  e  o
significado  da  visión
apocalíptica  de  Cristo  e  o
Xuízo Final na arte medieval.
2.13.2.  Realiza  unha
presentación sobre a pintura de
Giotto.

2.13.3.  Realiza  unha
presentación  sobre  a  pintura
flamenga.

2,5%

2,5%

2,5%

TI
PO
OA

TI
PO
OA

TI
PO
OA

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

h
n
p

2.14.
Conservaci
ón  do
patrimonio:
arte
medieval.

2.14.  Respectar
as  creacións  da
arte  medieval,
valorando  a  súa
calidade  en
relación coa súa
época  e  a  súa
importancia
como
patrimonio  que
hai  que
conservar.

2.14.1.  Explica  a  importancia
da arte románica no Camiño de
Santiago.
2.14.2.  Confecciona  un
catálogo,  con  breves
comentarios,  das  obras  máis
salientables  de  arte  medieval
que se conservan en Galicia.

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

TI
TC

CCEC
CCL
CSC

CCEC
CCL
CAA
CSIEE
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3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORE
S DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 3.1.
Renacemen
to.  Patróns
e  artistas.
Orixe  e
desenvolve
mento  da
nova
linguaxe en
arquitectur
a,  escultura
e  pintura.
Achegas de
grandes
artistas  do
Renacemen
to italiano.

3.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
arte  do
Renacemento,
en  relación  co
seu  contexto
histórico  e
cultural.

3.1.1.  Explica  as
características esenciais do
Renacemento  italiano  e  a
súa  periodización  a  partir
de  fontes  históricas  ou
historiográficas.

3.1.2.  Especifica  as
características  da
arquitectura  renacentista
italiana  e  explica  a  súa
evolución,  desde  o
Quattrocento ao
manierismo.

3.1.3.  Especifica  as
características da escultura
renacentista  italiana  e
explica  a  súa  evolución,
desde  o  Quattrocento ao
manierismo.

3.1.4.  Especifica  as
características  da  pintura
renacentista  italiana  e
explica  a  súa  evolución,
desde  o  Quattrocento ao
manierismo.

3.1.5.  Compara  a  pintura
italiana  do  Quattrocento
coa  dos  pintores  góticos
flamengos
contemporáneos.

3.1.6.  Explica  a
peculiaridade  da  pintura
veneciana do  Cinquecento
e  cita  os  artistas  máis
representativos.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

n 3.2.  Función
social  da
arte  no
Renacemen
to

3.2.  Explicar  a
función  social
da  arte
especificando o
papel
desempeñado
por  patróns,
academias,
clientes  e
artistas,  e  as
relacións  entre
eles.

3.2.1. Describe a práctica do
patrocinio  no
Renacemento italiano e as
novas  reivindicacións  dos
artistas en relación co seu
recoñecemento  social  e  a
natureza do seu labor.

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CSC
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OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS

DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
m
n

3.3.
Comentari
o  de  obras
de  arte:
arte  do
Renaceme
nto.

3.3.  Clasificar,
analizar  e
comentar
obras
significativas
da  arte  do
Renacement
o,  aplicando
un  método
que  abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico e
histórico).

3.3.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras
arquitectónicas  do
Renacemento italiano:  cúpula
de Santa María das Flores e
interior  da  igrexa  de  San
Lorenzo, ambas en Florencia e
de Brunelleschi;  pazo Médici-
Riccardi  en  Florencia,  de
Michelozzo; fachada de Santa
María  Novella  e  do  pazo
Rucellai, ambos en Florencia e
de  Alberti;  templo  de  San
Pietro in Montorio en Roma,
de  Bramante; cúpula  e
proxecto  de  planta  de  San
Pedro  do  Vaticano,  de
Michelangelo;  Il  Gesù  en
Roma, de Giacomo della Porta
e Vignola;  Villa Capra (Villa
Rotonda)  en  Vicenza,  de
Palladio.

3.3.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes
esculturas  do  Renacemento
italiano:  primeiro  panel  da
"Porta  do  Paraíso" (da
creación do mundo á expulsión
do  Paraíso),  de  Ghiberti;
"Gattamelata",  de  Donatello;
"Piedade"  do  Vaticano,
"David",  "Moisés"  e  as
tumbas  mediceas,  de
Michelangelo;  "O  rapto  das
sabinas", de Giambologna.

3.3.3.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  pinturas
do  Renacemento  italiano:  "O
tributo  da  moeda"  e  A
"Trindade",  de  Masaccio;
"Anunciación" do  Convento
de San Marcos  en Florencia,
de  Fra  Angelico;  "Madonna
do  Duque  de  Urbino", de
Piero  della  Francesca;  "A
Virxe das rochas", "A última
cea"  e  "A  Gioconda",  de
Leonardo da Vinci; "A Escola
de  Atenas"  de  Rafael;  a
bóveda e o "Xuízo Final"  da
Capela  Sixtina, de
Michelangelo;  "A
tempestade",  de  Giorgione;
"Venus de Urbino" e "Carlos
V en Mühlberg", de Tiziano;
"O  lavatorio",  de  Tintoretto;

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA
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"As  vodas  de  Caná", de
Veronés.

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 3.4.  A
recepción
da  estética
renacentista
na
Península
Ibérica.

3.4. Recoñecer e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
arte  española
do
Renacemento,
en relación co
seu  contexto
histórico  e
cultural.

3.4.1.  Especifica  as
características  peculiares  do
Renacemento  español  en
comparación co italiano.

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n

3.5.
Comentario
de obras de
arte:  arte
española do
Renacemen
to.

3.5.  Clasificar,
analizar  e
comentar
obras
significativas
da  arte
española  do
Renacemento,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

3.5.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras
arquitectónicas  do
Renacemento  español:
fachada da Universidade de
Salamanca; pazo de Carlos
V na Alhambra de Granada,
de Pedro Machuca; mosteiro
de  San  Lorenzo  de  El
Escorial, de Juan de Herrera.

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

3.5.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras
escultóricas do Renacemento
español:  "Sacrificio  de
Isaac" do  retablo  de  San
Bieito  de  Valladolid, de
Alonso  Berruguete;  "Santo
enterro", de Juan de Juni.

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

3.5.3.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes
pinturas  de  El  Greco:  "O
expolio",  "A  Santa  Liga"
ou "Adoración do nome de
Xesús", "O martirio de San
Mauricio",  "O  enterro  do
Señor  de  Orgaz",  "A
adoración  dos  pastores",
"O  cabaleiro  da  man  no
peito".

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
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OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 3.6.  Unidade
e
diversidade
do Barroco.
Linguaxe
artística  ao
servizo  do
poder  civil
e
eclesiástico
.
Urbanismo
barroco.
Igrexas  e
pazos.
Principais
tendencias.

3.6. Recoñecer e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
arte  do
Barroco,  en
relación  co
seu  contexto
histórico  e
cultural.

3.6.1. Explica as características
esenciais  do  Barroco  e
comprende  as  diferenzas
entre  a  concepción  barroca
da arte e a renacentista.

3.6.2.para  a  arquitectura
barroca coa renacentista.

3.6.4. Explica as características
xerais do urbanismo barroco

3.6.5.  Compara  a  escultura
barroca  coa  renacentista  a
través  da  representación  de
"David" por Michelangelo e
por Bernini.

3.6.6.  Describe  as
características  xerais  da
pintura  barroca  e  especifica
as diferenzas entre a Europa
católica e a protestante.

3.6.7.  Distingue  e  caracteriza
as  grandes  tendencias  da
pintura barroca en Italia e os
seus  principais
representantes.

3.6.8.  Especifica  as
peculiaridades  da  pintura
barroca flamenga e holandesa.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA
CSC

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

n 3.7.  Función
social  da
arte  no
Barroco.

3.7.  Explicar  a
función  social
da  arte
especificando
o  papel
desempeñado
por  patróns,
academias,
clientes  e
artistas,  e  as
relacións entre
eles.

3.7.1.  Describe  o  papel
desempeñado  no  século
XVIII  polas  academias  en
toda Europa e, en particular,
polo Salón de París.

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CSC

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS

DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
m
n

3.8.
Comentari
o  de  obras
de arte: arte
do
Barroco.

3.8.  Clasificar,
analizar  e
comentar
obras
significativas
da  arte  do
Barroco,

3.8.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras
arquitectónicas  do  Barroco
europeo  do  século  XVII:
fachada  de  San  Pedro  do
Vaticano,  de  Carlo  Maderno;
columnata  da  praza  de  San

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
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aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico e
histórico).

Pedro  do  Vaticano, de
Bernini; San Carlos das Catro
Fontes en  Roma,  de
Borromini;  Pazo de Versalles,
de Le Vau, J.H. Mansart e Le
Nôtre.

3.8.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes
esculturas  de  Bernini:
"David",  "Apolo"  e
"Dafne", "A éxtase de Santa
Teresa",  "Cátedra  de  San
Pedro".

3.8.3.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  pinturas
do Barroco europeo do século
XVII:  "Vocación  de  San
Mateo"  e "Morte da Virxe",
de  Caravaggio;  "Triunfo  de
Baco e Ariadna",  na bóveda
do pazo Farnese de Roma, de
Annibale  Carracci;
"Adoración  do  nome  de
Xesús", bóveda de Il Gesù en
Roma, de Gaulli (Il Baciccia);
"Adoración dos Magos", "As
tres Grazas"  e "O xardín do
Amor", de Rubens; "A lección
de  anatomía  do  doutor
Tulpy",  "A rolda  nocturna",
de Rembrandt.

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

n 3.9.  Barroco
hispánico.
Urbanismo
e
arquitectur
a.
Imaxinaría
barroca.
Achega  da
pintura
española:
grandes
figuras  do
Século  de
Ouro.

3.9.  Recoñecer
e  explicar  as
concepcións
estéticas e as
característica
s  esenciais
da  arte
española  do
Barroco,  en
relación  co
seu  contexto
histórico  e
cultural.

3.9.1.  Explica  as  características
do  urbanismo  barroco  en
España  e  a  evolución  da
arquitectura  española  durante
o século XVII.

3.9.2.  Explica  as  características
da imaxinaría barroca española
do  século  XVII  e  compara  a
escola castelá coa andaluza.

3.9.3.  Explica  as  características
xerais  da  pintura  española  do
século XVII.

3.9.4. Describe as características
e  evolución  da  pintura  de
Velázquez  a  través  dalgunhas
das  súas  obras  máis
significativas.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL

CCEC
CCL
CAA
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OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS

DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
INDICADORES

DE LOGRO CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
m
n

3.10.
Comentari
o  de  obras
de arte: arte
española
do
Barroco.

3.10.
Clasificar,
analizar  e
comentar
obras
significativas
da  arte
española  do
Barroco,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico e
histórico).

3.10.1. Identifica, analiza e comenta
as  seguintes  obras  arquitectónicas
do  Barroco  español  do  século
XVII: Praza Maior de Madrid, de
Xoán Gómez de Mora;  Retablo de
Santo  Estevo  de  Salamanca,  de
Churriguera.

3.10.2. Identifica, analiza e comenta
as seguintes esculturas do Barroco
español do século XVII:  "Piedad",
de  Gregorio  Fernández;
"Inmaculada  do  facistol", de
Alonso  Cano;  "Magdalena
penitente", de Pedro de Mena.

3.10.3. Identifica, analiza e comenta
as seguintes pinturas españolas do
Barroco  español  do  século  XVII:
"Martirio  de  San  Filipe",  "O
soño de Xacob" e "O zambro", de
Ribera;  "Bodegón" do  Museo  do
Prado,  de  Zurbarán;  "O  augador
de  Sevilla,  "Os  borrachos",  "A
fragua de Vulcano", "A rendición
de Breda", "O Príncipe Baltasar
Carlos  a  cabalo",  "A  Venus  do
espello",  "As  meninas"  e  "As
fiandeiras", de  Velázquez;  "A
Sagrada  Familia  do  paxariño",
"A Inmaculada  de  El  Escorial",
"Os nenos da concha" e "Nenos
xogando aos dados", de Murillo.

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

n 3.11.  Século
XVIII.
Mantement
o  do
Barroco.
Refinament
o  rococó.
Neoclasicis
mo  e
Romanticis
mo.

3.11.
Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas e as
característica
s  esenciais
da  arte  do
século
XVIII,
relacionando
cada  un  dos
seus  estilos
cos  seus
respectivos
contextos
históricos  e
culturais.

3.11.1. Explica o século XVIII como
época de coexistencia de vellos e
novos  estilos  comparando  o
Barroco  tardío  e  o  Rococó,  e
especifica  a  diferente  concepción
da vida e a arte que encerran.

3.11.3.  Explica  as  razóns  do
xurdimento do Neoclasicismo e as
súas  características  xerais  en
arquitectura, escultura e pintura.

3.11.4.  Comenta  a  escultura
neoclásica  a  través  da  obra  de
Canova.

3.11.5.  Especifica  as  posibles
coincidencias  entre  o
Neoclasicismo e o Romanticismo
na pintura de David.

3.11.6.  Explica a figura de Salzillo
como derradeiro representante da
imaxinaría  relixiosa  española  en
madeira policromada.

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
CSC

CCEC
CCL
CAA
CSC

CCEC
CCL
CSC
CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA
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OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
m
n
p

3.12.
Comentario
de obras de
arte: arte do
século
XVIII.

3.12.  Clasificar,
analizar  e
comentar
obras
significativas
da  arte  do
século  XVIII,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

3.12.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras
arquitectónicas  do  século
XVIII:  fachada do Hospicio
de San Fernando de Madrid,
de Pedro de Ribera; fachada
do Obradoiro da catedral de
Santiago de Compostela, de
Casas  e  Novoa; Pazo  Real
de  Madrid,  de  Juvara  e
Sacchetti;  Panteón de París,
de  Soufflot;  Museo  do
Prado en Madrid, de Juan de
Villanueva.

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

d
e
g
m
n

3.13. Traballo
de
investigació
n  en
historia  da
arte.

3.13.  Realizar  e
expor,
individualmen
te  ou  en
grupo,
traballos  de
investigación,
utilizando
tanto  medios
tradicionais
como  as
novas
tecnoloxías.

3.13.1.  Realiza  un  traballo  de
investigación  sobre  o
proceso  de  construción  da
nova  basílica  de  San  Pedro
do  Vaticano  ao  longo  dos
séculos XVI e XVII.

2,5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

h
n
p

3.14.
Conservaci
ón  do
patrimonio:
arte
moderna.

3.14.  Respectar
as  creacións
da  arte  da
Idade
Moderna,
valorando  a
súa  calidade
en  relación
coa súa época
e  a  súa
importancia
como
patrimonio
que  hai  que
conservar.

3.14.1.  Confecciona  un
catálogo,  con  breves
comentarios,  das obras  máis
salientables  da  arte  dos
séculos XVI ao XVIII que se
conservan en Galicia.

2,5% TI
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación

OBXE
CTIV

OS
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 4.1.  A figura
de Goya.

4.1.  Analizar  a
obra  de  Goya  e
identificar  nela

4.1.1. Analiza a evolución da obra
de Goya como pintor e gravador,
desde a súa chegada á Corte ata

4% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
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os trazos propios
das  correntes  da
súa  época  e  os
que  anticipan
diversas
vangardas
posteriores.

o seu exilio final en Bordeos.

4.1.2.  Compara a visión de Goya
nas  series  de  gravados  "Os
caprichos" e "Os disparates ou
proverbios".

4% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n

4.2.
Comentari
o  de  obras
de  arte:
Goya.

4.2.  Clasificar,
analizar  e
comentar  obras
significativas  de
Goya,  aplicando
un  método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,  formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

4.2.1. Identifica, analiza e comenta
as seguintes obras de Goya:  "O
parasol", "A familia de Carlos
IV", "O 2 de maio de 1808 en
Madrid"  ("A  loita  cos
mamelucos"),  "Os
fusilamentos  do  3  de  maio  de
1808"; desastre nº 15 ("E non
hai  remedio")  da  serie  "Os
desastres da guerra"; "Saturno
devorando  un  fillo"  e  "A
leiteira de Bordeos".

4% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

n 4.3.  A
Revolución
Industrial  e
o  impacto
dos  novos
materiais
na
arquitectur
a.  Do
Historicism
o  ao
Modernism
o. A Escola
de
Chicago.
Nacemento
do
urbanismo
moderno.

4.3.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
arquitectura  do
século  XIX,
relacionando
cada un dos seus
estilos  cos  seus
respectivos
contextos
históricos  e
culturais.

4.3.1. Describe as características e
a  evolución  da  arquitectura  do
ferro no século XIX, en relación
cos avances e as necesidades da
revolución industrial e explica as
diferenzas  entre  enxeñeiros  e
arquitectos  na  primeira  metade
do século XIX.

4.3.3. Explica as características do
neoclasicismo  arquitectónico
durante o Imperio de Napoleón.

4.3.4. Explica as características do
historicismo en arquitectura e a
súa  evolución  cara  ao
eclecticismo.

4.3.5.  Explica as  características  e
principais  tendencias  da
arquitectura modernista.

4.3.6.  Especifica  as  achegas  da
Escola  de  Chicago  á
arquitectura.

4.3.7. Describe as características e
os obxectivos das remodelacións
urbanas  de  París,  Barcelona  e
Madrid  na  segunda  metade  do
século XIX.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA
PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
CSC
CMC
T

CCEC
CCL
CAA
CCEC
CCL
CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL

CCEC
CCL

CCEC
CCL

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d 4.4. 4.4.  Clasificar,4.4.1.  Identifica,  analiza  e 4% PE CCEC
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e
m
n

Comentario
de obras de
arte:
arquitectura
do  século
XIX.

analizar  e
comentar
obras
significativas
da
arquitectura
do  século
XIX,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

comenta  as  seguintes  obras
arquitectónicas:  templo  da
Madalena  en  París,  de
Vignon;  Parlamento  de
Londres, de  Barry e  Pugin;
Auditorio  de  Chicago,  de
Sullivan e Adler; torre Eiffel
de París; templo da Sagrada
Familia  en  Barcelona,  de
Gaudí.

TC
OA

CCL
CAA

n 4.5.
Evolución
da  pintura:
Romanticis
mo,
Realismo,
Impresionis
mo  e
Simbolismo
.  Os
postimpresi
onistas,
xerme  das
vangardas
pictóricas
do  século
XX.

4.5. Recoñecer e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
pintura  do
século  XIX,
relacionando
cada  un  dos
seus  estilos
cos  seus
respectivos
contextos
históricos  e
culturais.

4.5.1.  Describe  as
características  do
Romanticismo  na  pintura  e
distingue  entre  o
romanticismo  da  liña  de
Ingres  e  o  romanticismo  da
cor de Gericault e Delacroix.

4.5.2.  Compara  as  visións
románticas  da  paisaxe  en
Constable e Turner.

4.5.3.  Explica o Realismo e a
súa  aparición  no  contexto
dos  cambios  sociais  e
culturais  de  mediados  do
século XIX.

4.5.4. Compara o Realismo co
Romanticismo.

4.5.5  Describe  as
características  xerais  do
Impresionismo  e  o
Neoimpresionismo.

4.5.6.  Define  o  concepto  de
postimpresionismo  e
especifica  as  achegas  de
Cézanne  e  Van  Gogh  como
precursores  das  grandes
correntes artísticas do século
XX.

4.5.7. Explica o Simbolismo de
finais  do  século  XIX  como
reacción fronte ao Realismo
e ao Impresionismo.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CSC

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CSC

CCEC
CCL
CAA
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OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 4.6.  Función
social  da
arte  no
século
XIX.

4.6.  Explicar  a
evolución  cara  á
independencia
dos  artistas
respecto  aos
clientes,
especificando  o
papel
desempeñado
polas  academias,
os  salóns,  as
galerías  privadas
e os marchantes.

4.6.1. Explica os cambios que se
producen  no  século  XIX  nas
relacións  entre  artistas  e
clientes, referidos á pintura.

4% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CSC

d
e
m
n

4.7.
Comentari
o  de  obras
de  arte:  o
século
XIX.

4.7.  Clasificar,
analizar  e
comentar  obras
significativas  da
pintura  do
século  XIX,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,  formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

4.7.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  pinturas
do  século  XIX: "O  baño
turco", de Ingres; "A balsa da
Medusa",  de  Gericault;  "A
liberdade guiando o pobo", de
Delacroix;  "O carro de feo",
de Constable;  "Chuvia, vapor
e velocidade",  de  Turner;  "O
enterro  de  Ornans",  de
Courbet;  "O  ánxelus", de
Millet;  "Almorzo  sobre  a
herba",  de  Manet;
"Impresión, sol nacente" e a
serie  sobre  a  Catedral  de
Ruán, de Monet;  "Le Moulin
de  la  Galette",  de  Renoir;
"Unha tarde de domingo na
Grande  Jatte",  de  Seurat;
"Xogadores  de  cartas"  e
"Mazás  e  laranxas",  de
Cézanne;  "A noite estrelada"
e  "O segador",  de Van Gogh;
"Visión despois do sermón" e
"O mercado"  ("Ta matete"),
de Gauguin.

4% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

n 4.8.
Escultura:
mantement
o  do
clasicismo.
Rodin.

4.8.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
escultura do século
XIX,  relacionando
cada  un  dos  seus
estilos  cos  seus
respectivos
contextos
históricos  e
culturais.

4.8.1. Relaciona a produción e o
academicismo  dominante  na
escultura  do século XIX coas
transformacións  levadas  a
cabo nas cidades (monumentos
conmemorativos  en  prazas,
parques  e  avenidas,  e
esculturas  funerarias  nos
novos cemiterios).

4.8.2.  Explica  as  características
da  renovación  escultórica
emprendida por Rodin.

4%

4%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
CSC

CCEC
CCL
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OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

d
e
m
n

4.9.
Comentario
de obras de
arte:  século
XIX.

4.9.  Clasificar,
analizar  e
comentar
obras
significativas
da  escultura
do  século
XIX,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

4.9.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras
de  Rodin:  "O  pensador"  e
"Os burgueses de Calais".

4% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

d
e
g
m
n

4.10. Traballo
de
investigació
n  en
historia  da
arte.

4.10.  Realizar  e
expor,
individualmen
te  ou  en
grupo,
traballos  de
investigación,
utilizando
tanto  medios
tradicionais
como  as
novas
tecnoloxías.

4.10.1.  Realiza  un  traballo  de
investigación  sobre  as
exposicións  universais  do
século  XIX  e  a  súa
importancia desde o punto de
vista arquitectónico.

4.10.2.  Realiza  un  traballo  de
investigación  sobre  a
influencia  da  fotografía  e  o
gravado  xaponés  no
desenvolvemento  do
Impresionismo,  con
referencias a obras concretas.

4%

4%

TI
PO

TI
PO

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

h
n
p

4.11.
Conservaci
ón  do
patrimonio:
arte  do
século XIX.

4.11.  Respectar
as  creacións
da  arte  do
século  XIX,
valorando  a
súa  calidade
en  relación
coa súa época
e  a  súa
importancia
como
patrimonio
que  hai  que
conservar.

4.11.1.  Confecciona  un
catálogo,  con  breves
comentarios,  das obras  máis
salientables da arte do século
XIX  que  se  conservan  en
Galicia.

4% TI
PO

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

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

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS

DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

 n 5.1.  O
fenómeno
das
vangardas

5.1.  Recoñecer
e  explicar  as
concepcións
estéticas e as

5.1.1.  Define  o  concepto  de
vangarda  artística  en  relación
co acelerado ritmo de cambios
na  sociedade  da  época  e  a

5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CSC
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nas  artes
plásticas:
Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionis
mo,  pintura
abstracta,
Dadaísmo  e
Surrealismo

característica
s  esenciais
das
vangardas
artísticas  das
artes
plásticas  na
primeira
metade  do
século  XX,
relacionando
cada  unha
delas  cos
seus
respectivos
contextos
históricos  e
culturais.

liberdade  creativa  dos/das
artistas  iniciada  na  centuria
anterior.

5.1.2.  Describe  a  orixe  e  as
características do Fauvismo.

5.1.3.  Describe  o  proceso  de
xestación  e  as  características
do  Cubismo,  distinguindo
entre o Cubismo analítico e o
sintético.

5.1.4.  Describe  o  ideario  e  os
principios do futurismo.

5.1.5.  Identifica os antecedentes
do  expresionismo  no  século
XIX,  explica  as  súas
características  xerais  e
especifica  as  diferenzas  entre
os grupos alemáns "A ponte" e
"O xinete azul".

5.1.6.  Describe  o  proceso  de
xestación  e  as  características
da pintura abstracta,  distingue
a  vertente  cromática  e  a
xeométrica,  e  especifica
algunhas  das  súas  correntes
máis  significativas,  como  o
Suprematismo  ruso  ou  o
Neoplasticismo.

5.1.7. Describe as características
do  Dadaísmo  como  actitude
provocadora  nun  contexto  de
crise.

5.1.8.  Explica  a  orixe,  as
características e os obxectivos
do Surrealismo.

5.1.9. Explica a importancia dos
pintores  españois  Picasso,
Miró  e  Dalí  no
desenvolvemento  das
vangardas artísticas.

5.1.10.  Explica  a  renovación
temática,  técnica  e  formal  da
escultura  na  primeira  metade
do século XX, distinguindo as
obras  relacionadas  coas
vangardas  pictóricas  e  as  que
utilizan  recursos ou linguaxes
independentes.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PE
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL

CCEC
CCL
CAA
CSC

CCEC
CCL

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL

CCEC
CCL

CCEC
CCL

CCEC
CCL
CAA

OBXE
CTIV

OS
CONTIDOS

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n
e

5.2.
Comentari
o  de  obras
de  arte:  a
plástica  na

5.2. Clasificar, 
analizar e 
comentar obras 
significativas da 
plástica da 

5.2.1. Identifica, analiza e comenta
as  seguintes  obras:  "A alegría
de  vivir",  de  Matisse;  "As
señoritas de Aviñón", "Retrato
de  Ambroise  Vollard",

5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
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primeira
metade  do
século XX.

primeira metade 
do século XX, 
aplicando un 
método que 
abranga 
diferentes 
enfoques 
(técnico, formal,
semántico, 
cultural, 
sociolóxico e 
histórico).

"Natureza  morta  con  cadeira
de  reixa  de  cana"  e
"Guernica",  de  Picasso;  "A
cidade  que  emerxe", de
Boccioni;  "O  berro", de
Munch;  "A rúa", de  Kirchner;
"Lírica"  e "Sobre branco II",
de  Kandinsky;  "Cadrado
negro", de  Malevich;
"Composición  II",  de
Mondrian;  "L.H.O.O.Q.",  de
Duchamp;  "O  elefante  das
Celebes",  de  Ernst;  "A  chave
dos  campos", de  Magritte;  "O
entroido  de  Arlequín" e
"Mulleres  e  paxaros  á  luz  da
lúa",  de  Miró;  "O  xogo
lúgubre" e  "A persistencia da
memoria", de Dalí.

5.2.2. Identifica, analiza e comenta
as  seguintes  obras  escultóricas:
"O  profeta",  de  Gargallo;
"Formas  únicas  de
continuidade  no  espazo",  de
Boccioni;  "Fonte",  de
Duchamp;  "Muller peiteándose
ante  un  espello",  de  Xulio
González;  "Mademoiselle
Pogany  I", de  Brancusi;
"Lagosta,  nasa  e  cola  de
peixe",  de  Calder;  "Figura
reclinada", de Henry Moore.

5.2.3.  Elixe  algún  dos  artistas
anteriores  e  realiza  un  traballo
sobre a súa obra.

5%

5%

PE
TC
OA

TI
PO

CCEC
CCL
CAA

n 5.3. 
Renovación 
da linguaxe 
arquitectóni
ca: o 
funcionalis
mo do 
Movemento 
Moderno e a
arquitectura 
orgánica.

5.3. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da 
arquitectura da 
primeira metade 
do século XX, 
relacionando cada
unha delas cos 
seus respectivos 
contextos 
históricos e 
culturais.

5.3.1.  Explica  o  proceso  de
configuración  e  os  trazos
esenciais  do  Movemento
Moderno en arquitectura.

5.3.2.  Especifica  as  achegas  da
arquitectura  orgánica  ao
Movemento Moderno.

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
CAA
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OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

e
n

5.4.
Comentario
de obras de
arte:
arquitectura
da  primeira
metade  do
século XX.

5.4.  Clasificar,
analizar  e
comentar
obras
significativas
da
arquitectura
da  primeira
metade  do
século  XX,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

5.4.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras
arquitectónicas:  edificio  da
Bauhaus  en  Dessau
(Alemaña),  de  Gropius;
pavillón  de  Alemaña  en
Barcelona,  de  Mies  van  der
Rohe;  Vila Saboia en Poissy
(Francia),  de  Le  Corbusier;
casa  Kaufman  (Casa  da
Cascada),  de  Frank  Lloyd
Wright.

5.4.2. Realiza un traballo sobre
algún  dos  arquitectos
anteriores.

5%

5%

PE
TC
OA

TI
PO

CCEC
CCL
CAA

d
e
g
m
n

5.5.  Traballo
de
investigació
n  en
Historia  da
Arte.

5.5.  Realizar  e
expor,
individualmen
te  ou  en
grupo,
traballos  de
investigación,
utilizando
tanto  medios
tradicionais
coma as novas
tecnoloxías.

5.5.1.  Realiza  un  traballo  de
investigación sobre o Grupo
de  Artistas  e  Técnicos
Españois Para o Progreso da
Arquitectura Contemporánea
(GATEPAC).

5% TI
PO

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

d
h
m
n
p

5.6.
Conservaci
ón  do
patrimonio:
arte  do
século XX.

5.6.  Respectar
as
manifestación
s  da  arte  da
primeira
metade  do
século  XX,
valorando  a
súa
importancia
como
expresión  da
profunda
renovación  da
linguaxe
artística  na
que  se
sustenta  a
liberdade
creativa
actual.

5.6.1.  Selecciona  unha  obra
arquitectónica,  unha
escultura ou unha pintura da
primeira  metade  do  século
XX,  das  existentes  en
Galicia,  e  xustifica  a  súa
elección.

5.6.2.  Fai  un  traballo  de
investigación sobre a plástica
galega  na  primeiram  etade
do século XX.

5%

5%

TI
PO

TI
PO

CCEC
CCL
CAA
CSIEE
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  6. A universalización da arte desde a segunda metade do século XX

 

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 6.1.
Predominio
do
Movemento
Moderno
ou  Estilo
Internacion
al  en
arquitectura
.  A
arquitectura
á  marxe  do
estilo
internacion
al:  High
Tech,
arquitectura
Posmodern
a  e
Deconstruci
ón.

6.1. Recoñecer e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da
arquitectura
desde  a
segunda
metade  do
século  XX,
enmarcándoa
nas  novas
relacións entre
clientes,
artistas  e
público  que
caracterizan
ao  mundo
actual.

6.1.1.  Explica  o  papel
desempeñado no proceso de
universalización  da  arte
polos  medios  de
comunicación de masas e as
exposicións  e  feiras
internacionais de arte.

6.1.2.  Explica  as  razóns  do
mantemento  e  a  difusión
internacional do Movemento
Moderno en arquitectura.

6.1.3.  Distingue e  describe  as
características  doutras
tendencias  arquitectónicas  á
marxe  do  Movemento
Moderno  ou  Estilo
Internacional, en particular a
High Tech, a posmoderna e a
deconstrución.

5%

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CSC

CCEC
CCL

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n

6.2.
Comentario
de obras de
arte:
arquitectura
desde  a
segunda
metade  do
século XX.

6.2.  Clasificar,
analizar  e
comentar
obras
significativas
da
arquitectura
desde  a
segunda
metade  do
século  XX,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

6.2.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras:
"Unité  d’habitation" en
Marsella,  de  Le  Corbusier;
edificio  Seagram en  Nova
York, de M. van der Rohe e
Philip  Johnson; o  museo
Guggenheim  de Nova York,
de F. Lloyd Wright;  a Casa
da  Ópera  de  Sydney,  de  J.
Utzon;  o  centro  Pompidou
de  París,  de  R.  Piano  e  R.
Rogers; o  AT & T Building
de  Nova  York,  de  Philip
Johnson;  o  museo
Guggenheim  de  Bilbao,  de
F. O. Gehry.

5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA

OBXECTI
VOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 6.3.  Artes
plásticas:
das
segundas
vangardas
á

6.3. Recoñecer e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  das

6.3.1.  Explica  e  compara  o
Informalismo  europeo  e  o
Expresionismo  abstracto
norteamericano.

6.3.2.  Explica  a  abstracción
postpictórica.

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC

CCEC
CCL
CAA

CCEC
CCL
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posmodern
idade.

artes  plásticas
desde  a
segunda
metade  do
século XX, no
marco  das
novas
relacións  entre
clientes,
artistas  e
público  que
caracterizan  o
mundo actual.

6.3.3. Explica o Minimalismo.

6.3.4. Explica a arte cinética e a
Op-Art.

6.3.5. Explica a arte conceptual.

6.3.6. Explica a Arte Povera.

6.3.7.  Distingue  e  explica
algunhas  das  principais
correntes figurativas:  Pop-Art,
Nova  Figuración,
Hiperrealismo.

6.3.8.  Explica  en  que  consisten
as  seguintes  manifestacións  de
arte  non  duradeira:  Happening,
Body Art e Land Art.
6.3.9.  Describe  os  formulacións

xerais  da  posmodernidade,
referida ás artes plásticas.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA
PE
TC
OA
PE
TC
OA
PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CCEC
CCL
CCEC
CCL

CCEC
CCL

CCEC
CCL
CAA
CCEC
CCL

CCEC
CCL

d
e
m
n

6.4.
Comentari
o  de  obras
de  arte:  a
arte  desde
a  segunda
metade  do
século XX.

6.4.  Clasificar,
analizar  e
comentar
obras
significativas
da arte desde a
segunda
metade  do
século  XX,
aplicando  un
método  que
abranga
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociolóxico  e
histórico).

6.4.1.  Identifica  o  autor  e  a
corrente  artística  (non
necesariamente  o  título),  e
analiza e comenta as seguintes
obras:  "Pintura"  (Museo
Nacional Centro de Arte Reina
Sofía  de  Madrid),  de  Tapies;
"Grito  nº  7",  de  Antonio
Saura;  "One:  number 31,
1950",  de  J.  Pollock;
"Ctesiphon III",  de  F. Stella;
"Equivalente  VIII",  de  Carl
André;  "Vega  200",  de
Vasarely;  "Unha  e  tres
cadeiras", de J. Kosuth; "Iglú
con árbore",  de  Mario  Merz;
"Marilyn Monroe" (serigrafía
de  1967),  de  A.  Warhol;  "O
Papa  que  berra" (estudo  a
partir  do  retrato  do  Papa
Inocencio  X),  de  Francis
Bacon;  "A  Gran  Vía
madrileña en  1974",  de
Antonio López.

5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CAA
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OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.
PROC.
INST.

COMP.
CLAVE1 2 3 4

n 6.5.  Novos
sistemas
visuais:
fotografía,
cine  e
televisión,
cartelismo
e  cómic.
Combinaci
ón  de
linguaxes
expresivas.

6.5.  Explicar  o
desenvolvemento
e a extensión dos
novos  sistemas
visuais,  como  a
fotografía, o cine,
a  televisión,o
cartelismo  ou  o
cómic,
especificando  o
modo  en  que
combinan
diversas
linguaxes
expresivas.

6.5.1. Explica brevemente o
desenvolvemento  dos
novos sistemas  visuais  e
as  características  da  súa
linguaxe  expresiva:
fotografía,  cartel,  cine,
cómic,  producións
televisivas,  videoarte  e
arte por computador.

5% PE
TC
OA

CCEC
CCL

i
n

6.6.  Impacto
das  novas
tecnoloxías
na  difusión
e  na
creación
artística.

6.6.  Describir  as
posibilidades  que
abriron  as  novas
tecnoloxías,  e
explicar  os  seus
efectos tanto para
a  creación
artística  como
para a difusión da
arte.

6.6.1.  Especifica  as
posibilidades que ofrecen
as novas tecnoloxías para
a creación artística e para
a difusión da arte.

5% PE
TC
OA

CCEC
CCL
CMCCT
CD

n 6.7.  Arte  e
cultura
visual  de
masas.

6.7.  Identificar  a
presenza  da  arte
na  vida  cotiá,  e
distinguir  os
ámbitos en que se
manifesta.

6.7.1. Define o concepto de
cultura visual de masas, e
describe  os  seus  trazos
esenciais.

6.7.2.  Identifica a  arte  nos
diferentes  ámbitos  da
vida cotiá.

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL
CSC

CCEC
CCL
CSC

h
n
p

6.8.  O
patrimonio
artístico
como
riqueza
cultural.  A
preocupaci
ón pola súa
conservació
n.  A
UNESCO.

6.8.  Respectar  as
manifestacións da
arte  de  todos  os
tempos,
valorándoas
como  patrimonio
cultural  herdado
que  se  debe
conservar  e
transmitir  ás
xeracións futuras,
e explicar que é o
Patrimonio
Mundial  da
UNESCO,  así
como a súa orixe
e a súa finalidade.

6.8.1.  Explica  a  orixe  do
Patrimonio  Mundial  da
UNESCO  e  os  seus
obxectivos.

6.8.2.  Realiza  un  traballo
de  investigación
relacionado  cos  bens
artísticos de España e de
Galicia  inscritos  no
catálogo  do  Patrimonio
Mundial da UNESCO

5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCEC
CCL

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE
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7. O vocabulario artístico

OBXECTIVOS CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES
DE LOGRO CRIT.

CUAL.1 2 3 4
e
n

7.1.  Vocabulario
artístico.

7.1.  Utilizar  a
terminoloxía
específica  da  arte
nas  exposicións
orais  e  escritas,
denominando  con
precisión  os
elementos  e  as
técnicas
principais.

7.1.1.  Utiliza  con  corrección  a
terminoloxía  específica  das
artes  en  exposicións  orais  e
escritas.

CCEC
CCL

Nas clases de Historia da Arte abordaranse na medida do posible os contidos establecidos

pola LOMCE e arriba recollidos. Non obstante, procuraremos adaptarnos as recomendacións da

comisión encargada das probas ABAU, polo que trataremos con máis profundidade os seguintes

bloques temáticos e as obras de arte mencionadas:

Bloque 1 Raíces da arte europea: o legado clásico

 Partenón

O Templo da Niké Aptera

 O Erecteion, pola parte de la tribuna de las Cariátides. O Discóbolo de Mirón

 O Doríforo de Policleto

 Métopas da Centauromaquia do Partenon

 Hermes de Olimpia (Hermes con Dionisios) de Praxiteles O Apoxiomenos de Lisipo

 Panteón de Roma

 O Coliseo

 O Arco de Triunfo de Tito Acueduto de Segovia Teatro de Mérida

Bloque 2 Nacemento de la tradición artística occidental: a arte medieval

 Arte bizantina

 Santa Sofía de Constantinopla.

 Arte  prerrománica.  Na  súa  clasificación  aceptárase  o  termo  xeral  de  “arte

prerrománica”,  pero  tamén  podemos  acoutar  máis  o  seu  estilo  utilizando  as
denominación tradicionais de arte visigoda, arte asturiana e arte mozárabe. Neste último
caso tendo en conta que o termino e tan so unha etiqueta para clasificar un estilo epocal,
aqueles de vós que prefirades outras denominacións para este estilo podédelo chamar
tamén “arte da repoboación” ou sinxelamente “arte do século X”)
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 Santa Comba de Bande (coma exemplo de arte visigoda en vez de san Pedro de Nave

que aparece no programa,  aplicando o 30% de excepcionalidade que nos  permite  o
programa  tendo  en  conta  a  necesidade  de  axustar  o  programa  a  arte  da  contorna)
Santa María do Naranco (asturiano)

 San Miguel de Celanova (coma exemplo de arte “mozárabe” en vez de san San Miguel

da Escalada que aparece no programa, aplicando o 30% de excepcionalidade que nos
permite  o  programa  tendo  en  conta  a  necesidade  de  axustar  o  programa a  arte  da
contorna)

 Arte románica

Na clasificación aceptarase o termino xeral de arte románica,  pero tamén pódese

acoutar máis o estilo con os cualificativos correspondentes de arte románica plena o
arte románica final. Inclusive no pórtico de Gloria se aceptará o término de “arte
protogótica” (aínda que non se recomenda)

 Arquitectura do interior da Catedral de Santiago

Esculturas de Praterías (coma exemplo de románico pleno, en vez de os exemplos

propostos no programa de Silos e Conques (aplicando o 30% de excepcionalidade
que nos permite o programa tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte
da contorna)

 Pórtico da Gloria

 Interior do Mosteiro de Oseira (aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o

programa tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte da contorna, porque
nos facilita analizar a importancia que a orde do Císter tivo en Galicia).

 A Catedral de Reims (fachada Occidental) A Catedral de León

 Anunciación de Reims Visitación de Reims

 Giotto. Capella dos Scrovegni: A fuxida a Exipto e O pranto ante Cristo Morto Van

Eyck : O matrimonio Arnolfini

 O Xardin das Delicias do Bosco

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea na no mundo moderno

 Brunelleschi:  Santa  María  dei  Fiori,  Basílica  de  San  Lourenzo.  Michelozo:  Palacio

Medici‐Ricardi

 Bramante: San Pietro in Montorio

 Cúpula de San Pedro do Vaticano de Miguel Anxo Giacomo della Porta e Vignola: El

Gesú  de  Roma  de  Vignola.  Palladio  Vila  Capra  (Villa  Rotonda)  en  Vicenza.
Juan de Herrera: O Escorial Donatello: David e o Gattamelata
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 Miguel Anxo. David. Moisés, Esculturas das tumbas dos Medicis. Piedade do Vaticano

Masaccio: O Tributo

 Leonardo: A Virxe das Rocas, A Gioconda. Rafael:. A Escola de Atenas

 A bóveda da Capela Sixtina de Miguel Anxo. Tiziano: O retrato de Carlos V na batalla

de Mühlberg, A Venus de Urbino.

 O Greco: O martirio de san Mauricio, O enterro do Señor de Orgaz. A adoración dos

Pastores.

 Fachada de San Pedro do Vaticano de Maderno

 Praza do Vaticano de Bernini

 San Carlos das catro fontes de Borromini

 Andrade:  Torre  do  Reloxo  da  Catedral  de  Santiago  (aplicando  o  30%  de

excepcionalidade que nos permite o programa tendo en conta a necesidade de axustar o
programa a arte da contorna)

 Fernando de Casas: Fachada do Obradoiro

 Simón  Rodríguez:  Fachada  de  Santa  Clara  de  Santiago  (aplicando  o  30%  de

excepcionalidade que nos permite o programa tendo en conta a necesidade de axustar o
programa a arte da contorna).

 Bernini: A Transververación de Santa Tareixa. Apolo e Dafne Gregorio Fernández: A

Piedade

 Caravaggio: A vocación de san Mateo

 Velázquez:  O  aguador  de  Sevilla.  A fragua  de  Vulcano.  A rendición  de  Breda.  As

Meninas.

Bloque IV. O século XIX: a arte nun mundo en transformación

 Goya: O quitasol, A familia de Carlos IV, O dous de Maio (A carga dos Mamelucos). Os

fusilamentos do 3 de Maio. O Saturno devorando ao seu fillo.

 Manet: O almorzo campestre

 Monet: Impresión, sol nacente. A serie da catedral de Rouen

 Cezanne: Natureza morta con tarteira (Colección Sr. y Sra. Lacomte, París 1879‐1882.

Búscase  na  Internet  pondo  en  Google:  “Still  Life  with  Compotier+Cezanne).  Os
xogadores de cartas.

 Van Gogh: A noite estrelada

 Gauguin: Despois do sermón y O Mercado
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 Seurat: A tarde de domingo na Grande Jatte .

Bloque 5: A ruptura ca tradición: A arte na primeira metade do século XX 

Bloque 6: A Universalización da arte desde a segunda metade do século XX

 O grito de Munch

 Kiechner, A rúa

 Matisse: A Alegría de Vivir

 Kandinsky: “Primeira acuarela abstracta”

 Picasso: As señoritas de Avignon. O retrato de Ambroise Vilard . Naturaleza Muerta con

silla de rexilla, O Guernica 

 Mondrian: Táboa número 1

 Marcel Duchamp: A fonte e L.H.O.O.Q.

 A persistencia da memoria de Dalí

 Magritte: A chave dos campos

 Miró: O carnaval de arlequín y mujeres y pájaros a luz da luna.

 Wright: A casa da fervenza (Casa Kauffman). Museo Guggenheim de Nova York

 Mies van der Rohe: Pabellón de Alemania en Barcelona Segram Building en Nova York

 Le Corbusier: A casa Saboya

 Pollok: Uno: Número 31 (1950, MOMA)

 Tapies: Pintura (1955, Museo Nacional de arte Reina Sofía)

 Carl André: Equivalente VIII (exemplo de minimalismo) 

 J. Kosuth: Una y tres sillas (exemplo de arte conceptual)

 Warhol: Marilyn Monroe (pop art)

10.4. Temporalización

Os  contidos  dos  cinco  bloques  que  compoñen  esta  programación  distribuiranse

aproximadamente ao longo das tres avaliacións.

A distribución dos contidos dependerá das datas de avaliación de 2º de Bacharelato.

Primeira Avaliación As raíces da arte europea: o legado da arte clásica

Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval
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Segunda Avaliación Continuación do segundo bloque e 

Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno

Inicio do século XIX: a arte dun mundo en transformación
Terceira Avaliación  A arte na primeira metade do século XX e  A Universalización da arte

desde a segunda metade do século XX

10.5.  Grao  mínimo  de  consecución.  Criterios  e  estándares  avaliables

mínimos

Para obter a cualificación de aprobado os alumnos de Historia da Arte deberán ser capaces 

como mínimo de:

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi bien

3 Ben

2 Regular

1 Mal

CONTIDOS MÍNIMOS
HISTORIA DA ARTE

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO
1 2 3 4

1. Adquirir un vocabulario artístico básico e 
utilizalo correctamente.

2. Coñecer   as obras e os   autores   máis   
representativos   de cada unha   das      
manifestacións artísticas.

3. Situar cronoloxicamente autores e obras 
artísticas.

4. Identificar o estilo ao que pertencen as obras
de arte.

5. Manexar   criterios   adecuados   para   a   
análise   formal   dunha obra   
arquitectónica, escultórica ou pictórica.

6. Identificar as obras máis epresentativas da 
Historia da arte.

7. Coñecer a temática, simboloxía e as 
mensaxes dunha obra de arte.

8. Comparar  obras  e  estilos  artísticos,  
identificando  os  cambios  que  se foron  
producindo dentro dun estilo.

9. Identificar   os   trazos   característicos   dos 
diferentes   movementos   artísticos.

10. Coñecer  os  diferentes  contextos  histórico-
sociolóxicos  nos que  se desenvolven  os 
distintos movementos artísticos.  

 Adquire un vocabulario artístico básico e 
utilízao correctamente.

 Coñece   as obras e os   autores   máis   
representativos   de cada unha   das      
manifestacións artísticas.

 Sitúa  cronoloxicamente autores e  obras 
artísticas.

 Identifica o estilo ao que pertencen as obras de
arte.

 Manexa   criterios   adecuados   para a   
análise   formal   dunha obra arquitectónica, 
escultórica ou pictórica.

 Identifica as obras máis representativas da 
Historia da arte.

 Coñece a temática, simboloxía e as mensaxes 
dunha obra de arte.

 Compara  obras  e  estilos  artísticos,  
identificando  os  cambios  que  se foron  
producindo dentro dun estilo.

 Identifica  os   trazos   característicos   dos 
diferentes   movementos   artísticos.

 Coñece os  diferentes  contextos histórico-
sociolóxicos  nos que  se desenvolven  os 
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11. Coñecer o desenvolvemento artístico da arte 
Clásica (arquitectura, escultura...) partindo  
dos  seus  precedentes  inmediatos e  a súa  
transcendencia  na Historia da arte.

12. Coñecer  as  achegas  da arte    grega:  as  
ordes  clásicas  e  a  importancia da medida, 
proporción e beleza.

distintos movementos artísticos.  
 Coñeceo desenvolvemento artístico da arte 

Clásica (arquitectura, escultura...) partindo  
dos  seus precedentes  inmediatos e  a súa 
transcendencia  na Historia da arte.

 Coñece  as  achegas  da arte    grega:  as  ordes
clásicas  e  a  importancia da medida, 
proporción e beleza.

CONTIDOS MÍNIMOS
HISTORIA DA ARTE

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS

INDICADORES
DE LOGRO

1 2 3 4

13. Recoñecer  as  achegas  técnicas
14. da arte    romana,  sobre todo    en 

arquitectura.  
15.  Recoñecer   as   características   

fundamentais   da arte        bizantina, e 
valorar a súa influencia en estilos europeos 
posteriores.

16. Describir,  de     maneira formal  e coñecer o
contexto  histórico da arte prerrománica 
peninsular.  

17.  Establecer  os  avances  construtivos  desde 
o Románico até o    Gótico, ademais do 
Císter

18. Comparar trazos formais dunha
19. escultura románica e unha gótica.
20. Coñecer as escolas pictóricas do Gótico 

(Florencia e Flandres).
21. Sintetizar  a  evolución  das    artes plásticas 

do  século  XI  ao  século XV,  en relación  
cos cambios sociais que se producen nesta 
época.

22. Recoñecer   as   achegas fundamentais do   
Renacemento   e os   procesos creativos dos 
seus artistas máis representativos.

23. Saber  elaborar  un  cadro  cos principais  
artistas  e  obras  do    

24. Renacemento, agrupados por etapas.
25. Recoñecer  as  características fundamentais  

do  Barroco
26. Coñecer     os principais  artistas  e obras  do

Barroco,  clasificados en escolas.
27. Deducir  as  singularidades  de Velázquez  

entre  os  pintores  do Século  de Ouro.  
28. Recoñecer  os  trazos  básicos  do  

Neoclasicismo e do Romanticismo, a través 
da  pintura  de Goya.

29. Identificar os trazos típicos da
30. pintura do século XIX coa influencia da 

Revolución
31. Industrial.
32. Diferenciar  e  relacionar  as  características  

do  Impresionismo  e  Post-Impresionismo
33. Analizar  a  importancia  destes    

movementos  no futuro desenvolvemento  

 Recoñece  as  achegas  técnicas
 da arte    romana,  sobre todo    en 

arquitectura.  
  Recoñece  as   características   fundamentais   

da arte      paleocristiá   e   bizantina, e valorar 
a súa influencia en estilos europeos 
posteriores.

 Describe,  de     maneira formal  e  coñece o  
contexto  histórico da arte prerrománica 
peninsular.  

 Recoñece os trazos básicos da
 da arte do Císter.
 Establece os  avances  construtivos  
 desde o Románico até o    Gótico.  
 Compara trazos formais dunha
 escultura románica e unha gótica.
 Coñecer as escolas pictóricas do Gótico 

(Florencia e Flandres).
 Sintetiza  a  evolución  das    artes plásticas  do

século  XI  ao  século XV,  en relación  cos 
cambios sociais que se producen nesta época.

 Recoñecer   as   achegas fundamentais do   
Renacemento   e os   procesos creativos dos 
seus artistas máis representativos.

 Saber  elaborar  un  cadro  cos principais  
artistas  e  obras  do    

 Renacemento, agrupados por etapas.
 Recoñece as  características fundamentais  do  

Barroco
 Coñece    os principais  artistas  e obras  do  

Barroco,  clasificados en escolas.
 Deduce  as  singularidades  de Velázquez  

entre  os  pintores  do Século  de Ouro.  
 Recoñece  os  trazos  básicos  do  

Neoclasicismo e do Romanticismo, estudando 
a obra de  Goya.

 Identifica os trazos típicos da pintura do 
século XIX coa influencia da Revolución 
Industrial.

 Diferencia e  relaciona  as  características  do  
Impresionismo  e  Post-Impresionismo

 Analiza  a  importancia  destes    movementos 
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das  vangardas.
34. Definir correctamente o concepto de 

vangarda artística.
35. Coñecer  o  cambio  das    artes  figurativas  

e  os  novos  aspectos  
36. técnicos, con atención especial a obra de 

Picasso.
37. Elaborar   un   cadro   cos principais   

artistas   e   obras   das    vangardas.
38. Relacionar  o  ambiente arquitectónico  do  

século  XX cos novos  materiais, as novas 
técnicas e as novas necesidades.

39. Relacionar  a  información  obtida  a través 
das  distintas  fontes  consultadas.

no futuro desenvolvemento  das  vangardas.
 Define correctamente o concepto de vangarda 

artística.
 Coñece  o  cambio  das    artes figurativas  e  

os  novos  aspectos técnicos, con atención 
especial a obra de Picasso.

 Elabora   un   cadro   cos principais artistas   e 
obras   das    vangardas.

 Relaciona  o  ambiente arquitectónico  do  
século  XX  cos novos  materiais, as novas 
técnicas e as novas necesidades.

 Relaciona  a  información  obtida  a través das 
distintas  fontes  consultadas

10.6. Concrecións metodolóxicas

 Afrontarase esta materia coa vontade de procurar ao alumnado ferramentas útiles para

entender que a arte é unha parte irrenunciable da historia intelectual da humanidade.

 Na medida en que sexa posible procurarase vincular a arte con outras disciplinas como a

literatura, a filosofía e por suposto coa historia.

 Explicarase a Historia da Arte como un conxunto de manifestacións culturais xurdidas

nun determinado contexto histórico.

 Exercitarase a capacidade de análise e interpretación dunha determinada época histórica

a partir do estudo das obras de arte, establecendo a súa relación co contexto histórico,

político, económico, social e cultural no que foron creadas.

 Traballarase a habilidade para utilizar con propiedade a terminoloxía artística no que

atinxe  ao  vocabulario  técnico  pero  tamén  se  fomentará  a  adquisición  dos  contidos

específicos da iconografía e a iconoloxía.

 Empregaranse diferentes enfoques metodolóxicos para analizar a obra da arte. Farase

referencia a historiografía da arte e os grandes pensadores da mesma.

 Desenvolverase un pensamento crítico e autónomo a través do coñecemento da arte.

 Os coñecementos adquírense a través do estudo razoado de todas as unidades didácticas

a partir das explicacións da aula, do emprego de manuais así como do material didáctico

complementario,  a  disposición  dos  estudantes  na  Aula  Virtual  (apuntamentos,

presentacións, vídeos, artigos, enlaces a páxinas web, etc.).

 Está materia conta cun dobre enfoque teórico-práctico e por iso, o estudo das unidades

didácticas reforzarase con casos prácticos (comentario   e análise de imaxes).

 Fomentarase a intervención dos alumnos no desenvolvemento das clases.
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 É preciso que os estudantes realicen as actividades de avaliación continua e aprendizaxe

planificadas nesta programación e definidas no apartado seguinte.

    10.7. Criterios de avaliación,  cualificación e promoción           

Realizaranse  pequenos  controis  ao  longo  do  curso  co  fin  de  avaliar  a  asimilación  dos

contidos por parte do alumnado. Estes poderán ser escritos ou orais.

Inicialmente haberá unha proba  que valorará a aproximación ao coñecemento dun mínimo

de termos e vocabulario artísticos, necesarios como fundamento sólido para adquirir con solvencia

os contidos da materia.  Está contará un 10% na nota da primeira avaliación.

Faranse dúas probas escritas por avaliación. Cada proba constará de tres láminas de entre

as que escoller dúas.  As láminas escollidas terán que ser comentadas tendo en conta os seguintes

apartados e criterios de avaliación:

a)  Un punto pola súa catalogación sinalando cultura/estilo/movemento; cronoloxía; obra; e 

autor se procede.

b) Outro punto pola análise do contexto histórico-artístico.

c) Finalmente dous puntos por analizar e xustificar a obra seguindo os enfoques 

metodolóxicos da historia da arte.

- Esta parte valerá 8 puntos (4+4).

- Os dous puntos restantes acadaranse respondendo a breves cuestións teóricas, definindo

conceptos, catalogando  láminas... O vocabulario esixido é o seguinte:

Ábsida
Altorrelevo
Aparello almofadado
Aparello de cachotería
Aparello de perpiaño
Arcobotante
Arco apuntado
Arco de ferradura
Arco de medio punto
Arco de faixa
Arco formeiro
Arco peraltado
Arco rebaixado
Arquitrabe
Arquivolta
Baixorrelevo
Baldaquino
Baptisterio
Base
Bóveda de aresta
Bóveda de canón

Columna salomónica
Contraforte
Contraposto
Cornixa
Cadro de Historia
Cadro de xénero
Cúpula
Curva praxiteliana
Deambulatorio
Doela
Espazo límite (escultura. Véxase H. 
Focillon, “La vida de las formas”)
Espazo medio (escultura. Véxase H.
Focillon, “La vida de las formas”)
Entaboamento
Éntase
Escultura de vulto redondo
Escultura exenta
Esfumado/sfumato
Estatua ecuestre
Estatua-columna

Nártice
Natureza morta/bodegón
Paisaxe
Parteluz
Pendente
Perspectiva xerárquica
Perspectiva aérea
Perspectiva lineal
Pictórico
Piar
Pilastra
Plan central
Planta basilical
Planta cruz grega
Planta cruz latina
Plástico
Presbiterio
Retrato
Rosetón
Técnica de panos mollados
Tímpano
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Bóveda de cruzaría
Canon
Capitel composto
Capitel corintio
Capitel dórico
Capitel xónico
Ciborio Claroscuro
Clave dun arco
Color plana
Color primaria
Color secundaria ou binaria
Color complementaria

Estilo
Friso
Fuste
Iconografía.
Iconoloxía.
Imposta
Liña serpentinata.
Ménsula
Métopa
Modelado

Torso
Tribuna
Triforio
Triglifo
Trompa
Veladura
Xamba

Para obter a cualificación mínima de suficiente, é preciso acadar un mínimo de 5 puntos de

nota media (sobre 10) nos exames que se teñan realizado no período obxecto de avaliación.

Na avaliación dos alumnos e alumnas de Historia da Arte, en conformidade co D.C.B. debe

amosarse en:

a. Comprensión dun método de análise da obra de arte,  recoñecendo e diferenciando os

principais  estilos  da  arte  occidental  entendendo  os  cambios  e  a  evolución  ao  longo  da

Historia da Arte.

b. Aplicación das destrezas necesarias para a análise da obra de arte nas  vertentes formal,

iconográfica  e sociolóxica.

c. Valoración das obras de arte como expoñentes da creatividade humana e integrantes do

Patrimonio artístico da Humanidade.

d. Desenvolvemento da sensibilidade persoal e do sentido crítico diante da obra de arte.

         Concreción da  Avaliación e cualificación

A cualificación  final  corresponderá  nun 90% ás  probas  escritas  e  nun 10% o resto  dos

aspectos obxecto de avaliación, tendo en conta que en ambos casos valorarase:

a) A presentación e corrección ortográfica.

b) A estruturación lóxica dos contidos.

c) A orde cronolóxica na exposición.

d) O manexo e a precisión no vocabulario empregado.

e) A utilización correcta dos conceptos empregados.

f) A asistencia continuada a clase.

g) A participación na aula e nas actividades programadas.

h) Aprobar as probas escritas,.

i) Ter un  comportamento adecuado na aula e non obrar de maneira tramposa.
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Probas escritas seguindo o modelo da proba de acceso á Universidade:

 Catalogación láminas 20%

90 %
 Cuestións teóricas 20%

 Comentarios de láminas 40%

 Preguntas curtas 10%

Observación na aula:

 Participación na aula. 2%

10 %

 Asistencia a monumentos, museos, exposicións e valoración crítica
das mesmas; aproveitamento das saídas culturais ...

2%

 Responsabilidade, esforzo e interese. Puntualidade. 2%

 Respecto  e  tolerancia  nas  relacións  cos  demais  (compañeiros  e
profesores).

2%

 Cumprimento das normas de convivencia e adquisición de hábitos
de hixiene e saúde.

2%

Actividades voluntarias

Non é obrigatoria á súa entrega. A fin destas actividades é sempre positiva, dependendo por

suposto da correcta realización da mesma. Polo tanto, unha vez cumpridos estes requisitos poderá

aumentar a nota media da avaliación obtida polo alumnado ata un máximo dun punto.

Os exames e  traballos que entreguen os  e  as  estudantes seranlles devoltos,  corrixidos  e

cualificados o máis rapidamente posible, para que podan coñecer as deficiencias detectadas e poder

así subsanalas, ademais de para coñecer as cualificacións parciais que van conseguindo ao longo do

curso. Unha vez consultados os exames serán devoltos ao profesor.

Concretando:

 O aprobado nunha avaliación non implica aprobar as anteriores, dado que se trata de

bloques de contido diferentes. Cada unha das avaliacións ten os seus propios contidos, o

alumno debe superar  con cualificación de aprobado polo menos cada unha delas;  a

cualificación final obterase da media ponderada de todas as avaliacións.

 Ante  casos  de  alumnos  con  reiteradas  faltas  de  asistencia  xustificadas  e  sen

xustificar, si a falta se producira  na data de realización de exame, xa sexa parcial, de

avaliación ou recuperación, este alumno/a soamente poderá solicitar que se lle faga o

exame se presenta un certificado médico ou trae un xustificante da súa familia por causa

de consideración grave.

          Promoción
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Os alumnos que non logren alcanzar os obxectivos previstos para os distintos períodos de

avaliación terán a posibilidade, ao final de cada trimestre de recuperar aquelas partes non superadas.

Os contidos serán en todo caso os mesmos que na avaliación correspondente.

 Ao remate do curso habilitarase un exame final destinado a todo aquel alumnado que

non alcanzasen os mínimos ao longo do ano.

 O  alumnado  que  non  obteña  unha  cualificación  de  aprobado  na  Avaliación

final  preparará  a  materia  para  a  convocatoria  de  setembro.  O  tipo  de  proba

a realizar será similar ás realizadas durante o curso e na cualificación aplicaranse os

mesmos  criterios  de  avaliación  e  cualificación  que  se  aplicaron  na  convocatoria  de

xuño.

     10.8. Materiais e recursos   didácticos

Recomendarase o uso de manuais de Historia da Arte.

Entregáranse  apuntamentos  específicos  da  materia.  Estes  poderán  ser  descargados  polo

alumnado desde a Aula Virtual.

Na aula específica de audiovisuais empregaranse presentacións de powert point e office que

tamén poderán ser consultadas na aula virtual.

Visionaranse  pequenas  partes   de  documentais  e  películas  relacionados  cos  contidos

artísticos

11. Xeografía de 2º Bacharelato

11.1  Obxectivos xerais para a materia

No marco da Lomce, a materia de Xeografía de 2º de Bacharelato ocúpase especificamente

do espazo, as paisaxes  e as actividades que se desenvolven sobre o territorio, analizando a relación

entre a natureza e a sociedade, así como as súas consecuencias. De acordo con isto, os obxectivos

para esta disciplina son os seguintes:

 A comprensión do territorio, para que o alumno poida explicar a realidade xeográfica

española. Grazas a este coñecemento adquirido, a Xeografía pode transmitir a idea de

responsabilidade dentro da sociedade, posto que o ser humano é o principal axente de

transformación do medio natural, e deste xeito, esta materia participa profundamente na

formación en valores.
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 O  uso  dos  instrumentos  propios  desta  disciplina,  como  a  cartografía,  imaxes  ou

estatísticas  de  distinto  tipo,  xa  que  logo  estes  ofrecen  a  posibilidade  de  analizar  e

realizar interpretacións globais, sistemáticas e integradas da realidade que nos rodea,

identificar as unidades territoriais,  as paisaxes e os resultados da actividade humana

para poder coñecer e comprender o espazo.

 A  xeografía  pretende  dar  unha  interpretación  global  e  interrelacionada  de  cada

fenómeno xeográfico, así como ofrecer os mecanismos que sirvan para dar respostas e

explicacións aos problemas que formula o territorio de España.   

11.2 Competencias

A materia de Xeografía de España préstase ao desenvolvemento das seguintes competencias

clave: especialmente as cinco primeiras.  

 Comunicación lingüística. A Xeografía  colabora  na  comprensión  de  textos  orais  e

escritos; na expresión oral e escrita; e no respecto ás normas de comunicación. Así, o

alumnado deberá adquirir e utilizar con propiedade a terminoloxía da materia. Deberá

ser capaz de comprender textos orais e escritos de temática xeográfica, e expresar os

contidos xeográficos utilizando adecuadamente as estruturas lingüísticas e as normas

ortográficas e gramaticais. E deberá asumir as normas de comunicación en contextos

variados: respectar a quenda de palabra, escoitar con atención o interlocutor, etc. Con

este  fin  realízanse  tarefas  como a  lectura  comprensiva  e  o  comentario  de  textos;  a

definición  de  termos  e  a  elaboración  de  definicións;  a  descrición  de  imaxes;  as

redaccións, exposicións e presentacións orais; a participación nas actividades da aula e

en debates; a elaboración de informes e traballos, etc.

 - Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía.  A

Xeografía contribúe de forma esencial a tomar conciencia dos cambios producidos polas

persoas no contorno e a fomentar o coidado ambiental e dos seres vivos, promovendo o

compromiso co uso responsable dos recursos e o desenvolvemento sostible. Para iso

formula  numerosas  actividades  encamiñadas  á  toma  de  conciencia  dos  problemas

ambientais e á busca e aprecio das solucións para abordalos, como a análise de datos,

imaxes e textos; a realización de traballos de campo sobre a contorna; a valoración da

importancia dos espazos naturais protexidos; ou a planificación de actuacións concretas

para previr os problemas ou colaborar na súa solución.
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 A Xeografía tamén fomenta o manexo de elementos matemáticos básicos, mediante

o cálculo e interpretación de taxas (aridez, natalidade, paro, PIB pc); a elaboración e a

análise de información en formato gráfico ou en series estatísticas; e a realización e

interpretación  de  mapas.  Así  mesmo,  fomenta  o  establecemento  de  relacións,  a

explicación de feitos,  a clasificación, a comparación, a diferenciación,  o razoamento

lóxico  mediante  o  uso  de  datos  e  estratexias  para  responder  cuestións  ou  afrontar

problemas xeográficos de diversa índole e as súas manifestacións en diferentes aspectos

da  vida  cotiá.  Tamén  evidencia  a  importancia  de  usar  métodos  rigorosos  para

comprender a realidade física e humana e as súas interrelacións espaciais. E promove

hábitos de vida saudables en relación co medio e co aumento da esperanza de vida

(producións ecolóxicas, medios de transporte non motorizados, consumo responsable,

etc.).

 Competencia  dixital.  A  Xeografía  promove  a  capacidade  de  buscar,  seleccionar,

utilizar  e  avaliar  criticamente  a  información  procedente  de  medios  dixitais;  a

elaboración de información propia a partir da información obtida; e a súa transmisión

utilizando  diversas  canles  de  comunicación  audiovisual.  Entre  as  actividades  que

fomentan esta competencia encóntranse as investigacións ou indagacións; e o uso das

novas  tecnoloxías  para  facilitar  o  traballo  xeográfico e  a  vida diaria:  realización de

cálculos,  gráficos  e  mapas;  obtención de imaxes;  creación de simulacións co fin  de

adoptar decisións con repercusións espaciais, etc.

 Competencia  de  aprender  a  aprender.  Promóvese  desde  a  Xeografía  mediante  o

desenvolvemento de estratexias que favorezan a comprensión dos seus contidos, como a

realización  de  esquemas,  sínteses,  cadros  comparativos,  eixes  cronolóxicos,

organigramas,  fichas  e  mapas  conceptuais.  Ademais,  desde  a  materia  foméntanse

actitudes que favorecen a aprendizaxe autónoma, a iniciativa, a creatividade e o espírito

crítico;  a  toma  de  conciencia  dos  procesos  de  aprendizaxe;  e  a  autoavaliación  da

consecución dos obxectivos de aprendizaxe.

 Competencias sociais e cívicas. A Xeografía impulsa a educación cívica, aplicando os

dereitos e deberes da convivencia cidadá ao contexto escolar. Con este fin fomenta a

relación  cos  demais;  aprender  a  comportarse;  o  recoñecemento  da  riqueza  e  da

diversidade  das  opinións  alleas;  e  o  desenvolvemento  do  compromiso  social

manifestado na preocupación polos espazos e os grupos sociais máis desfavorecidos.

Entre as actividades propostas atópanse a participación activa na aula;  o traballo en

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
297



grupo para  a  realización  de  actividades;  e  os  traballos  de  campo,  que  promoven  a

solidariedade, a responsabilidade, a colaboración e o respecto ás opinións alleas.

 O  sentido  da  iniciativa  e  o  espírito  emprendedor.  A  Xeografía  colabora  en

desenvolver a autonomía persoal; a constancia no traballo, asumindo responsabilidades

e  superando  as  dificultades;  a  capacidade  de  liderado,  suxerindo  iniciativas  e

fomentando as actitudes relacionadas coa organización, a planificación, co deseño, coa

valoración,  a  avaliación,  a  coordinación  de  tarefas  e  tempos  e  a  negociación;  e  co

desenvolvemento  da  creatividade  e  do  emprendemento,  propoñendo  novas  ideas  ou

actividades.

 A  conciencia  e  expresións  culturais.  A  Xeografía  fomenta  a  valoración  das

manifestacións  culturais  propias  e  alleas  nas  súas  distintas  vertentes  (natural,

monumental, etc.); e o aprecio da multiculturalidade de persoas e espazos xeográficos.

Tamén promove o gusto pola creatividade e pola estética na vida cotiá, manifestadas na

elaboración de traballos, murais, presentacións, caderno de traballo, etc.

Para  valorar  o  grao  de  adquisición  das  competencias  clave  establécense  estándares  de

aprendizaxe avaliables e rúbricas.

11.3.Unidades  didácticas.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,

estándares  de  aprendizaxe,  indicadores  de  logro,  criterios  cualificación,

instrumentos e procedemento e competencias

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi ben

3 Ben

2 Regular

1 Mal

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PROBAS ESCRITAS PE

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
298



PROBA ORAL PO

TRABALLO NA CLASE TC

OBSERVACIÓN NA AULA OA

TRABALLO INDIVIDUAL TI

1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

1.1.
Concepto
de
xeografía.
Métodos  e
ferramenta
s  propias
da
disciplina.

1.1.  Recoñecer  a
peculiaridade do
coñecemento
xeográfico
utilizando  as
súas ferramentas
de  análise  e  os
seus
procedementos

1.1.1.  Describe  a  finalidade
do estudo da  xeografía,  e
as  principais  ferramentas
de  análise  e  os  seus
procedementos.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

1.2.
Característica
s  do  espazo
xeográfico.
Concepto  de
paisaxe como
resultado  da
interacción
entre factores
naturais  e
culturais.
Desenvolvem
ento
sustentable.

1.2.  Identificar  o
espazo
xeográfico
como  tal  nas
súas  diversas
ocupacións,
entendéndoo
como centro de
relacións
humanas  e
sociais.

1.2.1.  Identifica  as  paisaxes
xeográficas.

1.2.2. Enumera e describe as
características das paisaxes
xeográficas.

12,5%

12,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL

CMCCT
CAA

d
g
i
l

1.3.
Representa
ción
gráfica  do
espazo
xeográfico
a  distintas
escalas.

1.3.  Distinguir  e
analizar  os
tipos de  planos
e  mapas  con
diferentes
escalas,
identificándoos
como
ferramentas  de
representación
do  espazo
xeográfico

1.3.1. Utiliza adecuadamente
as  ferramentas
características  da  ciencia
xeográfica.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CD

d
g
i
l

1.4.  Planos e
mapas:
compoñent
es  e

1.4.  Analizar  e
comentar  o
mapa
topográfico

1.4.1. Extrae información do
mapa  topográfico
mediante  os
procedementos de traballo

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CD
CMCCT
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análise.  O
mapa
topográfico
nacional  a
escala
1:50.000.

nacional  E:
1/50.000.

do xeógrafo.

1.4.2.  Extrae  a  información
de  mapas  e  planos  de
diferentes escalas.

12,5% PE
TC
OA

CD

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

1.5.  Técnicas
cartográfic
as.

1.5.  Deseñar  e
comparar
mapas  sobre
espazos
xeográficos
próximos
utilizando  os
procedementos
característicos.

1.5.1.  Identifica  nunha
paisaxe as diferenzas entre
paisaxe natural e cultural.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

1.6.
Obtención
e
interpretaci
ón  da
informació
n
cartográfic
a.  Imaxes
de satélite.

1.6.  Procurar,
seleccionar  e
elaborar
información  de
contido
xeográfico
obtida de fontes
diversas,  e
presentala  de
xeito adecuado.

1.6.1.  Analiza  e  extrae
conclusións  da
observación  dun  plano  e
dun mapa, comentando as
características  do  espazo
xeográfico.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

2.1. España e
a  súa
singularida
de
xeográfica:
unidade  e
diversidade
.

2.1. Distinguir as
singularidades
do  espazo
xeográfico
español
establecendo os
aspectos que lle
confiren
unidade  e  os
elementos  que
ocasionan
diversidade.

2.1.1. Debuxa e sinala sobre
un mapa físico de España
as  unidades  do  relevo
español,  comentando  as
súas características.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g

2.2.  Relevo
español:
diversidade

2.2.  Describir  os
trazos do relevo
español,

2.2.1. Identifica e representa
nun mapa os elementos do
relevo que son similares e

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
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i
l

xeomorfol
óxica.
Localizació
n  dos
principais
accidentes
xeográfico
s.

situando  e
analizando  as
súas  unidades
de relevo.

diferentes  do  territorio
peninsular e insular.

CD

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

2.3.  Evolución
xeolóxica  do
territorio
español
como
conformador
a  das
diferentes
morfoestrutu
ras.

B2.3.  Definir  o
territorio  español
subliñando  as
diferenzas  das
unidades
morfoestruturais.

2.3.1.  Enumera  e
describe os principais
trazos  do  relevo  de
España.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l

2.4.  Litoloxía
peninsular  e
insular  e
formas  de
modelaxe.

2.4.  Diferenciar  a
litoloxía  de
España,  incidindo
nas  súas
características e na
modelaxe.

2.4.1.  Clasifica  as
unidades  do  relevo
español  segundo  as
súas  características
xeomorfolóxicas.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l

2.5.
Identificació
n  das
unidades  do
relevo
español
peninsular  e
insular,  e  os
trazos  de
cada unha.

2.5.  Utilizar
correctamente  o
vocabulario
específico  da
xeomorfoloxía.

2.5.1.  Describe
sumariamente  nun
mapa  a  evolución
xeolóxica  e  a
conformación  do
territorio español.

12,5% PE
TC
OA
TI CMCCT

CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

2.6.  Corte
topográfico:
realización  e
análise.

2.6.  Procurar  e
seleccionar
información  do
relevo  obtido  de
fontes  diversas
(bibliográficas,
cartográficas,
internet  ou
traballos  de
campo),  e
presentala de xeito
adecuado
sinalando  os
condicionamentos
que o relevo pode
impor.

2.6.1.  Realiza  un  corte
topográfico e explica
o relevo que reflicte.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g

2.7.  Concepto
de  solo.  Os
solos  en

2.7.  Identificar  as
características
edáficas dos solos.

2.7.1.  Enumera  e
describe os elementos
constitutivos  dos

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
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i
l

España:
variedade
edáfica  e  as
súas
característica
s.

tipos  de  solo  de
España.

2.7.2.  Localiza  nun
mapa  de  España  os
tipos  de  solos
peninsulares  e
insulares.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

3. A diversidade climática e a vexetación

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
g
i
l

3.1.  Clima  e
tempo
atmosféric
o.  Factores
xeográfico
s, dinámica
atmosférica
e
elementos
do clima.

3.1.  Sinalar  nun
mapa  de
España  os
dominios
climáticos.

3.1.1.  Localiza  os  climas
nun mapa de España.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CA
CD

d
e
g
i
l

3.2.
Dominios
climáticos
españois:
as  súas
característi
cas  e
representac
ión  en
climogram
as.

3.2. Distinguir os
climas  en
España  e
comentar  as
súas
características,
sinalando  os
factores  e  os
elementos  que
os  compoñen,
para
diferencialos.

3.2.1. Describe e compara os
climas  en  España,
enumerando os  factores  e
os  elementos
característicos.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

3.3.
Dominios
climáticos
españois:
factores
limitantes.

3.3. Distinguir os
climas  en
España e a súa
representación
en
climogramas.

3.3.1. Representa e comenta
climogramas  específicos
de cada clima.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

3.4.
Variabilida
de
climática.
Temperatur
a  e
precipitaci
ón.

3.4.  Comentar  a
información
climatolóxica
que  se  deduce
utilizando
mapas  de
temperaturas
ou
precipitacións
de España.

3.4.1.  Comenta  as
características  dos  climas
españois a partir dos seus
climogramas
representativos.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

3.5.
Situacións
sinópticas
e  tipos  de
tempo
atmosféric

3.5.  Analizar  os
tipos  de  tempo
atmosférico  en
España
utilizando  os
mapas  de

3.5.1. Enumera os trazos dos
tipos  de  tempo
atmosférico reflectidos nas
estacións climatolóxicas.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD
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o  en
España.

superficie  e  de
altura.

3.5.2.  Identifica e interpreta
nun  mapa  do  tempo  os
elementos que explican os
tipos  de  tempo
atmosférico.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

3.6.  Mapas  do
tempo, altura
e  superficie:
análise  e
interpretació
n.

3.6. Interpretar un
mapa do tempo
aplicando  as
características
dos  tipos  de
tempo
peninsulares ou
insulares.

3.6.1. Comenta un mapa do
tempo  de  España
distinguindo os elementos
que  explican  o  tipo  de
tempo  característico  da
estación  do  ano
correspondente.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l
p

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

3.7.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido
xeográfico
relativo  á
diversidade
climática  de
España
utilizando  as
fontes
dispoñibles,
tanto  de
internet  como
de  medios  de
comunicación
social,  ou
bibliografía.

3.7.1. Analiza como afecta a
España  o  cambio
climático.

3.7.2.  Extrae  conclusións
ambientais,  utilizando
gráficas  e  estatísticas  que
reflicten  as  chuvias
torrenciais.

3.7.3 Realiza un traballo de
investigación  buscando
información  tanto  en
internet  como nos medios
de  comunicación  sobre  o
cambio climático.

7,5%

7,5%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
PO

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
g
i
l

3.8.  Factores
xeográficos
e
característica
s  da
vexetación.
Rexións
bioxeográfic
as.

3.8. Identificar as
rexións
vexetais.

3.8.1. Identifica nun mapa os
dominios  vexetais,  e
describe e comenta as súas
características.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

3.9.
Formacións
vexetais
españolas  e  a
súa
distribución.
Análise  de
cliseries  de
vexetación.

3.9.  Diferenciar
razoadamente
as  formacións
vexetais
españolas.

3.9.1.  Ante  unha  paisaxe
natural,  identifica  as
formacións  vexetais  que
aparezan.

3.9.2. Analiza razoadamente
unha cliserie.

3.9.3.  Investiga  sobre  os

7,5%

7,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CA
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD
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efectos da acción humana
sobre  a  paisaxe  e  realiza
un breve informe.

5% TI
PO

4. A hidrografía

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

4.1.
Diversidade
hídrica  da
península  e
das  illas.
Principais
elementos
hídricos  nas
paisaxes.

4.1.  Explicar  a
diversidade
hídrica  da
Península
Ibérica  e  nas
illas,
enumerando  e
localizando  os
tipos  de
elementos
hídricos que se
poden  percibir
coa
observación  da
paisaxe.

4.1.1.  Explica a  diversidade
hídrica en España.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

4.2.  Vertentes
hidrográficas
.  Principais
cuncas
fluviais
peninsulares.

4.2.  Describir  as
cuncas  fluviais
españolas
situándoas  nun
mapa  e
enumerando  as
súas
características.

4.2.1. Localiza nun mapa de
España  as  principais
cuncas fluviais.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
g
i
l

4.3.  Réximes
fluviais
predominant
es.

4.3. Identificar os
réximes
fluviais  máis
característicos.

4.3.1.  Relaciona os  réximes
hídricos  dos  cursos
fluviais coas posibilidades
de aproveitamento hídrico
en España.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA

d
e
g
i
l

4.4.  Zonas
húmidas  en
España.

4.4.  Enumerar  as
zonas  húmidas
de  España,
localizalas  nun
mapa  e
comentar  as
súas
características.

4.4.1. Localiza nun mapa as
zonas  húmidas  españolas,
e  debate  un  aspecto  de
actualidade  sobre  este
tema.

12,5% PE
TC
OA
TI
PO

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

4.5.
Aproveitame
nto  dos
recursos
hídricos:
incidencia da
seca  e  das
chuvias
torrenciais.

4.5.  Analizar  o
aproveitamento
dos  recursos
hídricos  en
España,
incluíndo  as
características
de  seca  e  das
chuvias
torrenciais  do
clima.

4.5.1.  Sitúa  nun  mapa  da
rede hidrográfica española
os  grandes  encoros,  e
deduce  consecuencias,
analizando  tamén  as
características climáticas.

4.5.2.  Analiza  e  comenta
gráficas  e  estatísticas  que
reflicten as épocas de seca
en  relación  cun  mapa  de
tipos  de  réximes  fluviais
dos  ríos  da  Península

12,5%

12,5%

PE
TC
OA
TI
PO

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD
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Ibérica,  e  saca
conclusións.

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

4.6.  Augas
subterráneas.

4.6.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido
xeográfico
relativo  á
hidroloxía
española,
incidindo  na
explotación das
augas
subterráneas,
utilizando
distintas  fontes
de información.

4.6.1.  Selecciona  imaxes  e
novas  xornalísticas  que
reflictan  a  desigualdade
hídrica  española  e  a  súa
interacción  coas
actividades humanas.

4.6.1.  Realiza  un  informe
sobre  a  utilización  dos
recursos hídricos e toda a
problemática  que  deriva
da escaseza dos mesmos.

12,5%

12,5%

TI
PO
TC
OA

TI
PO

CMCCT
CAA
CCL
CD

           5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

5.1.  Paisaxes
naturais
españolas.

5.1.  Describir  e
reflectir  nun
mapa  as
paisaxes
naturais
españolas,
identificando
os seus trazos.

5.1.1.  Distingue  as
características dos grandes
conxuntos  paisaxísticos
españois.

5.1.2.  Localiza  no  mapa  as
paisaxes  naturais
españolas  e  identifica  as
súas características.

12,5%

12,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD
CMCCT
CAA
CCL
CSC

d
e
g
i
l
p

5.2.  Influencia
do medio na
actividade
humana.
Políticas
favorecedora
s  do
patrimonio
natural.

5.2.  Relacionar o
medio  natural
coa  actividade
humana,
describindo
casos  de
modificación
do  medio  polo
ser humano.

5.2.1. Identifica e formula os
problemas suscitados pola
interacción entre persoa e
natureza sobre as paisaxes.

5.2.2.  Analiza  algún
elemento  lexislador
correctivo  da  acción
humana sobre a natureza.

12,5%

12,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CSC

CMCCT
CAA
CCL
CSC

d
e
g
i
l
p

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

5.3.  Describir  os
espazos
humanizados  e
enumerar  os
seus  elementos
constitutivos.

5.3.1. Diferencia as paisaxes
humanizadas das naturais.

12,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
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OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l
p

5.4.
Aproveitame
nto
sustentable
do  medio
físico.

5.4.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido
xeográfico
relativo  ás
paisaxes
naturais  e  as
relacións  entre
natureza  e
sociedade,
utilizando
fontes  en  que
estea
dispoñible,
tanto  en
internet  como
en  bibliografía
ou  medios  de
comunicación
social.

5.4.1.  Selecciona  e  analiza
novas  xornalísticas  ou
imaxes nas que se perciba
a  influencia  do  medio  na
actividade humana.

5.4.2. Selecciona e analiza a
partir  de  distintas  fontes
de  información  novas
xornalísticas  ou  imaxes
nas  que  se  perciba  a
influencia  das  persoas
sobre o medio.

5.4.3.  Obtén  e  analiza  a
información  que  apareza
nos  medios  de
comunicación  social
referida  á  destrución  do
medio natural por parte do
ser humano.

5%

5%

12,5%

TI
PO

TI
PO

TI
PO
PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

5.5. Variedades
de  paisaxes
naturais.

5.5.  Comparar
imaxes  das
variedades  de
paisaxes
naturais.

5.5.1. Diferencia as paisaxes
naturais españolas a partir
de fontes gráficas e realiza
unha  caracterización  das
mesmas.

5.5.  2.   Comenta  imaxes
representativas  de  cada
unha  das  variedades  de
paisaxes  naturais
localizadas  en  medios  de
comunicación  social,
internet  ou  outras  fontes
bibliográficas.

12,5%

12,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

 
6. A poboación española

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
g
i
l

6.1.  Fontes
para  o
estudo  da
poboación.
Procedemen
tos  de
análise  en
demografía

6.1.  Identificar  as
fontes  para  o
estudo  da
poboación
establecendo  os
procedementos que
permiten  estudar
casos concretos.

6.1.1.  Utiliza  as
ferramentas de estudo da
poboación.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CD

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO

CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE
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1 2 3 4
d
e
g
i
l

6.2.  Evolución
histórica.

6.2.  Comentar
gráficos  e  taxas
que  amosen  a
evolución  da
poboación
española.

6.2.1. Comenta a pirámide
actual  de  poboación
española e compáraa con
algunha  dun  período
anterior ou de previsións
futuras.

6.2.2.  Distingue  as
pirámides  de  poboación
na  súa  evolución
histórica.

7,5%

7,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

6.4.
Distribución
territorial  da
poboación.

6.4.  Diferenciar  a
densidade  de
poboación  no
espazo
peninsular  e
insular,
explicando  a
distribución  de
poboación.

6.4.1. Comenta o mapa da
densidade  de  poboación
actual en España.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

6.5.
Migracións.

6.5.  Explicar  a
distribución  da
poboación
española
identificando  as
migracións.

6.5.1.  Explica  os  procesos
migratorios  antigos  que
afectan a España.

6.5.2.  Identifica  e  analiza
as migracións recentes.

6.5.3.  Explica  as  relacións
entre  comunidades
autónomas  en  relación
coas  migracións
interiores.

7,5%

7,5%

7,5%

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

6.6.  Mapa  da
distribución
da
poboación
española.

6.6.  Analizar  a
poboación  das
comunidades
autónomas,
definindo  a  súa
evolución  e  a
problemática  de
cada unha.

6.6.1.  Compara  e  comenta
a  poboación das  rexións
que  medran  e  as  que
diminúen  a  súa
poboación.

7,5% PE
TC
OA CMCCT

CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

6.7.  Mapa  de
densidade da
poboación
española.

6.7.  Comentar  un
mapa  da
densidade  de
poboación  de
España,
analizando a súa
estrutura.

6.7.1. Analiza un gráfico da
estrutura  da  poboación
española.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

6.8.
Conformació
n  do  espazo
demográfico
actual.
Definición  e
cálculo  de
taxas
demográfica
s.

6.8.  Analizar  as
pirámides  de
poboación  das
comunidades
autónomas,
incidindo  no
caso  galego,  e
comentar as súas
peculiaridades.

6.8.1.  Resolve  problemas
de  demografía  referidos
ao  cálculo  de  taxas  de
poboación.

7,5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD
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OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

6.3.
Movement
os  naturais
de
poboación.

6.3.  Caracterizar
a  poboación
española
identificando
os movementos
naturais.

6.3.1.  Aplica  a  teoría  da
transición  demográfica  ao
caso español.

6.3.2.  Elixe  datos  e  taxas
demográficas  que  amosen
a  configuración  da
poboación dun territorio.

7,5%

7,5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

6.9.
Diversidad
es
rexionais.
Estrutura,
problemáti
ca  actual  e
posibilidad
es  de
futuro  da
poboación
española.
Realidade
demográfic
a galega.

6.9.  Explicar  as
perspectivas  de
poboación
española  e  a
ordenación  do
territorio.

6.9.1.  Selecciona  e  analiza
información  sobre  as
perspectivas  de  futuro  da
poboación española.

5% TI
PO
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

6.10.
Ordenació
n  do
territorio.
Peso  do
factor
demográfic
o.

6.10.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido
demográfico
utilizando
fontes  en  que
estea
dispoñible,
tanto  en
internet  como
noutras  fontes
de información.

6.10.1.  Presenta  e  defende
información  sobre  a
poboación  española
salientando  os  aspectos
máis  significativos,
utilizando gráficos, mapas,
pirámides,  etc.,  nunha
presentación  informática
ou  en  exposicións  en
directo.

5% TI
PO
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

7. O espazo rural e as actividades do sector primario

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

7.1. Peso das
actividades
agropecuar
ias,
forestais  e
pesqueiras
no  PIB.
Poboación
activa.

B7.1.  Describir
asactividades
agropecuarias e
forestais,
especificando
as
características
de España.

7.1.1.  Identifica  as
actividades  agropecuarias
e forestais.

9% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD
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7.1.2.  Diferencia  as
actividades  do  sector
primario  doutras
actividades económicas.

9% PE
TC
OA

CCL
CAA
CD

d
e
g
i
l
p

7.2. Aspectos
naturais  e
históricos
que
explican os
factores
agrarios.

7.2. Distinguir as
paisaxes
agrarias,  a  súa
morfoloxía e as
súas  estruturas,
establecendo as
súas
características.

7.2.1.  Sitúa  nun  mapa  a
distribución dos principais
aproveitamentos agrarios.

9% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

7.2.2. Achega os aspectos do
pasado  histórico  que
incidiron  nas  estruturas
agrarias españolas.

9% PE
TC
OA

CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

7.3.
Elementos
que
conforman
as  paisaxes
agrarias.
Paisaxes
agrarias  de
España:
característi
cas.

7.3.  Analizar
adecuadamente
unha  paisaxe
rural
distinguindo  o
terreo de labor,
os bosques e o
hábitat.

7.3.1. Selecciona e comenta
imaxes  que  poñen  de
manifesto  as
características  das
paisaxes  agrarias
españolas.

9% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l
p

7.4. Estrutura
da
propiedade
e  tenencia
da terra.

7.4.  Comprender
a  evolución  da
estrutura  da
propiedade  e
identificar
formas de tenza
da terra.

7.4.1. Define historicamente,
de  forma  sumaria,  a
estrutura da propiedade

9% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l
p

7.5.
Explotacións
agrarias:
características.
Tipos  de
agricultura:
coexistencia  de
formas
avanzadas  e
tradicionais.
Transformación
s
agroindustriais.

B.5.  Explicar  o
sector  agrario
español  tendo
en  conta  as
súas  estruturas
da  propiedade
e  as
características
das  súas
explotacións.

7.5.1. Identifica e analiza
as  características  das
paisaxes  agrarias
españolas.

9% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

7.6.  Políticas  de
reforma agraria.
Situación
española  do
sector  no
contexto  da

7.6.  Explicar  a
situación  do
sector  agrario
español  tendo
en  conta  o
contexto

7.6.1.  Achega  datos  ou
gráficos  de  aspectos
estruturais  que
expliquen o dinamismo
dun  sector  agrario
dado.

9%

9%

PE
TC
OA

PE

CMCCT
CAA
CCL
CD

CCL
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Unión Europea.
Política  Agraria
Común (PAC).

europeo  e  as
políticas  da
Unión
Europea.

7.6.2.  Comenta  textos
xornalísticos  que
expliquen  a  situación
española na PAC.

TC
OA

CAA

d
e
g
i
l
p

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

7.7.  Analizar  a
actividade
pesqueira,  e
definir  as  súas
características
e  os  seus
problemas.

7.7.1.  Establece  as
características  e  as
peculiaridades  da
actividade  pesqueira
española e galega.

7.7.2.  Selecciona  e
analiza  novas
xornalísticas que tratan
problemas pesqueiros e
identifica a súa orixe.

9%

5%

PE
TC
OA

TI
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

CCL
CAA

d
e
g
i
l
p

7.8.  Silvicultura:
características
e
desenvolveme
nto  no
territorio.

7.8.  Obter  e
seleccionar
información de
contido
xeográfico
relativo  ao
espazo  rural,
silvícola  ou
pesqueiro,
utilizando
fontes
dispoñibles  en
internet,  en
medios  de
comunicación
social  ou  na
bibliografía.

7.8.1.  Confecciona
gráficos  comparativos
do  peso  específico  no
PIB  das  actividades
agrarias,  gandeiras,
forestal  e  pesqueiras
españolas  fronte  a
outros  sectores  de
actividade.

5% TI
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

8. As fontes de enerxía e o espazo industrial

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

8.1.  Proceso
de
industrializ
ación
español:
característi
cas e breve
evolución
histórica.

8.1.  Analizar  o
proceso  de
industrializació
n  español
establecendo as
características
históricas  que
conducen  á
situación
actual.

8.1.1.  Selecciona  e  analiza
información  sobre  os
problemas  e  a
configuración da industria
española.

8.1.2.  Establece  un  eixe
cronolóxico  para  explicar
a  evolución  histórica  da
industrialización española.

8.1.3.  Selecciona  e  analiza
imaxes  que  amosen  a
evolución  histórica  da
industria  española  nunha
zona  concreta  ou  dun
sector concreto.

9%

9%

5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

TI
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

CCL
CAA
CMCCT

CCL
CAA
CD

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
310



d
e
g
i
l

8.2.
Localizació
n  das
fontes  de
enerxía  en
España.

8.2. Relacionar as
fontes  de
enerxía  e  a
industrializació
n, e describir as
súas
consecuencias
en España.

8.2.1.  Relaciona  o
nacemento da industria e a
localización  de  fontes  de
enerxía e  materias  primas
en España.

9% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CDC

d
e
g
i
l

8.3.  Achega
ao  PIB  da
industria.
Poboación
activa.
Deficiencia
s  e
problemas
do  sector
industrial
español.

8.3.  Coñecer  os
factores  da
industria  en
España.

8.3.1.  Enumera  as
características da industria
española  e  as  súas
diferenzas rexionais.

8.3.2. Confecciona e analiza
gráficas  e  estatísticas  que
expliquen  as  producións
industriais.

9%

9%

PE
TC
OA

PE
TC
OA
TI

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

8.4.
Elementos
das
paisaxes
industriais.
Tipoloxías
de
paisaxes.

8.4.  Identificar  e
comentar  os
elementos
dunha  paisaxe
industrial dada.

8.4.1.  Analiza  e  comenta
paisaxes  de  espazos
industriais.

9% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

8.5.  Rexións
industriais
e  eixes  de
desenvolve
mento  de
España:
importanci
a  das
políticas
territoriais
no  sector.
Planificaci
ón  e
perspectiva
s de futuro.

8.5.  Describir  os
eixes  de
desenvolvemen
to  industrial
sobre un mapa,
establecendo as
súas
características e
as posibilidades
de rexeneración
e  cambio  no
futuro.

8.5.1.  Sinala  nun  mapa  os
asentamentos  industriais
máis  importantes,
distinguindo  entre  os
sectores industriais.

8.5.2. Localiza e describe as
rexións  industriais  e  os
eixes de desenvolvemento
industrial.

8.5.3.  Describe  os  eixes  ou
focos de desenvolvemento
industrial,  e  as  súas
perspectivas de futuro.

9%

9%

9%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CD
CAA

CCL
CAA
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

8.6.
Influencia
da  política
da  Unión
Europea na
configuraci
ón  da
industria
española.

8.6.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido
xeográfico
relativo  ao
espazo
industrial
español  e  a

8.6.1.  Describe  as  políticas
industriais  da  Unión
Europea e a súa influencia
nas españolas.

8.6.2.  Indaga  na  internet  e
realiza un traballo sobre a
situación  da  industria  en
España na actualidade.

9%

5%

PE
TC
OA

TI
PO

CMCCT
CAA
CCL
CD
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influencia  nel
da  política
industrial
europea,
utilizando
fontes  en  que
estea
dispoñible,
tanto  en
internet,  como
na  bibliografía
ou  nos  medios
de
comunicación.

9. O sector servizos

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

9.1.
Terciarizac
ión  da
economía
española:
influencia
no  PIB.
Poboación
activa  do
sector
terciario.

9.1.  Analizar  a
terciarización
da  economía
española
establecendo as
súas
características e
a  influencia  no
produto interior
bruto, e utilizar
correctamente a
terminoloxía do
sector servizos.

9.1.1.  Identifica  as
características  do  sector
terciario español.

7´5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

9.2.  Análise
dos
servizos  e
distribució
n  no
territorio.

9.2.  Identificar  a
presenza  dos
servizos  no
territorio,
analizando  a
súa distribución
e o impacto no
medio.

9.2.1.  Explica  a  incidencia
do  sector  servizos  para  a
economía española.

7´5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

9.3.  Sistema
de
transportes
en  España.
Impacto
das
infraestrutu
ras sobre o
espazo
xeográfico.

9.3.  Explicar  o
sistema  de
transporte  en
España,
distinguindo  a
articulación
territorial  que
configura.

9.3.1.  Describe  como  se
articulan  os  medios  de
comunicación  máis
importantes  de  España
(ferrocarrís,  estradas,
portos e aeroportos).

9.3.2.  Comenta  sobre  un
mapa  de  transportes  a
transcendencia  que  este
sector ten para articular o
territorio.

9.3.3.  Describe  e  analiza
mapas  que  reflictan  un

7´5%

7´5%

7´5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
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sistema  de  transporte
determinado.

9.3.4.  Distingue  nun  mapa
os  principais  nodos  de
transporte español.

9.3.5.  Resolve  problemas
formulados  nun  caso
específico  sobre  vías  de
comunicación  no  noso
país.

7´5%

7´5%

OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD

    

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

9.4.
Desenvolv
emento
comercial:
característi
cas,
evolución e
distribució
n
territorial.

9.4.  Describir  o
desenvolvemen
to comercial e a
ocupación
territorial  que
impón,  e
establecer  as
súas
características.

9.4.1.  Comenta  gráficas  e
estatísticas  que  expliquen
o  desenvolvemento
comercial.

7´5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

9.5.  Espazos
turísticos:
característi
cas  e
evolución.

9.5.  Localizar
nun  mapa  os
espazos
turísticos,  e
enumerar  as
súas
características e
as
desigualdades
rexionais.

9.5.1.  Analiza  e  explica  as
desigualdades  do  espazo
turístico.

7´5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

9.6.  Outras
actividades
terciarias:
sanidade,
educación,
finanzas  e
servizos
públicos.

9.6.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido
xeográfico
relativo  á
actividade  ou
ao  espazo  do
sector  servizos
español,
utilizando
fontes  en  que
estea
dispoñible,
tanto  en
internet  como
na  bibliografía
ou  nos  medios
de
comunicación

9.6.1.  Comenta  gráficas  e
estatísticas  que  expliquen
o  desenvolvemento
turístico español.

9.6.2.  Explica  como
articulan o territorio outras
actividades terciarias.

9.6.3.  Analiza  e  comenta
imaxes  do  espazo
destinado  a  transportes,
comercial  ou  outras
actividades  do  sector
servizos.

7´5%

7´5%

7´5%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD

CMCCT
CAA
CCL
CD
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social.
d
e
g
i
l

9.7.
Transforma
cións  das
paisaxes
nas  zonas
turísticas.
Caso  do
litoral.

9.7.  Identificar  e
comentar  unha
paisaxe
transformado  por
unha  importante
zona turística.

9.7.1.  Confecciona
esquemas  para  analizar  a
influencia  do  sector
servizos na economía e no
emprego  en  España,  a
partir  de  imaxes  que
reflictan  o  seu  impacto
nunha paisaxe.

9.7.2 Investiga na Internet e
nos  medios  da
comunicación  a  situación
do  sector  servizos  na
actualidade en España.

5%

5%

TI
TC
OA

TI
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD
CSC

10. O espazo urbano

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

10.1.
Concepto
de cidade e
a  súa
influencia
na
ordenación
do
territorio.

10.1.  Definir  a
cidade.

10.1.1.  Define  cidade  e
achega exemplos.

5% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

10.2.
Morfoloxía
e  estrutura
urbanas.
Análise
socioeconó
mica  e
política  a
través  do
plano  da
cidade.

10.2.  Analizar  e
comentar
planos  de
cidades,
distinguindo  os
seus trazados.

10.2.1.  Comenta  diferentes
planos de cidades.

10.2.1.  Analiza  e  explica  o
plano  da  cidade  máis
próxima  ao  lugar  de
residencia,  ou  a  máis
significativa.

9%

9%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

10.3.
Planificaci
óns
urbanas.
Instrument
os  do
planeament
o.

B10.3. Identificar
o  proceso  de
urbanización  e
enumerar  as  súas
características  e
as  planificacións
internas.

10.3.1.  Identifica  as
características  do  proceso
de urbanización.

10.3.2.  Explica  e  propón
exemplos  de  procesos  de
planificación urbana.

9%

9%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL

CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

10.4.
Característi
cas  do
proceso  de
urbanizació
n. Áreas de
influencia.

10.4.  Analizar  a
morfoloxía  e  a
estrutura
urbana,  e
extraer
conclusións  da
pegada  da
historia e a súa
expansión

10.4.1.  Sinala  a  influencia
histórica  no  plano  das
cidades españolas.

10.4.2. Explica a morfoloxía
urbana  e  sinala  as  partes
dunha  cidade  sobre  un
plano desta.

9%

9%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

CCL
CD
CAA
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espacial,
reflexo  da
evolución
económica  e
política  da
cidade.

d
e
g
i
l
p

10.5.
Característi
cas  da
paisaxe
urbana.

10.5.  Analizar  e
comentar  unha
paisaxe urbana.

10.5.1.  Comenta  unha
paisaxe  urbana  a  partir
dunha fonte gráfica.

10.5.2.  Selecciona e analiza
imaxes  que  expliquen  a
morfoloxía  e  a  estrutura
urbana  dunha  cidade
coñecida.

9%

9%

PE
TC
OA
PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l
p

10.6. Usos do
solo
urbano.
Ordenació
n
territorial.

10.6. Identificar o
papel  das
cidades  na
ordenación  do
territorio.

10.6.1.  Explica  a
xerarquización  urbana
española.

9% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l

10.7.  Rede
urbana
española.
Característi
cas  do
proceso  de
crecemento
espacial
das
cidades.

10.7.  Describir  a
rede  urbana
española  e
comentar  as
súas
características.

10.7.1. Describe e analiza as
influencias mutuas entre a
cidade  e  o  espazo  que  a
rodea.

9% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

10.8. Sistema
urbano
español:
desenvolve
mento
sustentable
.  Cidades
saudables.
O territorio
como
recurso.

10.8.  Obter,
seleccionar  e
analizar
información  de
contido
xeográfico
relativo  ao
espazo  urbano
español,
utilizando
fontes  en  que
estea
dispoñible,  en
internet,  nos
medios  de
comunicación
social  ou  na
bibliografía.

10.8.1.  Selecciona e analiza
novas  xornalísticas  que
amosen a configuración e
a problemática do sistema
urbano español.

5% TI
PO
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD
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11. Formas de organización territorial

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l
p

11.1.
Organizaci
ón
territorial
de España.

11.1.  Describir  a
organización
territorial
española
analizando  a
estrutura  local,
autonómica  e
estatal.

11.1.1.  Localiza  e  explica
nun  mapa  a  organización
territorial  española,
partindo do concello e da
comunidade autónoma.

10% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

OBXEC
TIVOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

11.2. Influencia
da  historia  e
da
Constitución
de  1978  no
deseño
territorial.

11.2.  Explicar  a
organización
territorial española e
establecer  a
influencia  da
historia  e  da
Constitución  de
1978,  mediante  o
emprego  de  mapas
históricos e actuais.

11.2.1.  Explica  a
ordenación  territorial
española  a  partir  de
mapas  históricos  e
actuais.

11.2.2.  Caracteriza  a
ordenación  territorial
establecida  pola
Constitución de 1978.

11.2.3.  Compara  a
ordenación  territorial
actual  e  a  da  primeira
metade do século XX.

11.2.4.  Distingue  e
enumera  as
comunidades
autónomas, as principais
cidades  en cada unha e
os países fronteirizos de
España.

10%

10%

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

11.3.
Desequilibri
os  e
contrastes
territoriais.

11.3.  Analizar  a
organización
territorial española e
describir  os
desequilibrios  e  os
contrastes
territoriais, así como
os  mecanismos
correctores.

11.3.1.  Enumera  os
desequilibrios  e  os
contrastes  territoriais
existentes  na
organización  territorial
española.

11.3.  2.  Indaga  sobre  o
desequilibrios  e
contrastes existentes en
Galicia  e  realiza  un
breve informe

10%

10%

PE
TC
OA

TI
PO

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

11.4.
Comunidades
Autónomas:
políticas
rexionais e de
cohesión
territorial.
Comunidade

11.4.  Describir  a
transcendencia  das
comunidades
autónomas e definir
as  políticas
territoriais  que
levan  a  cabo,
incidindo no caso de

11.4.1.  Explica  as
políticas territoriais que
practican  as
comunidades
autónomas en aspectos
concretos.

10% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
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Autónoma  de
Galicia.

Galicia.

d
e
g
i
l
p

11.5.  A
cuestión
territorial  na
España  das
autonomías.

11.5. Obter, 
seleccionar e analizar 
información de 
contido xeográfico 
relativo ás formas de 
organización 
territorial en España, 
utilizando fontes en 
que estea dispoñible 
en internet, nos 
medios de 
comunicación social 
ou na bibliografía.

11.5.1.  Distingue  os
símbolos  que
diferencian  as
comunidades
autónomas.

11.5.2.  Explica
razoadamente  os  trazos
esenciais  das  políticas
territoriais autonómicas.

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL

CAA
CCL

12. España en Europa e no mundo

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS

DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

12.1.  España:
situación
xeográfica;
posición  e
localización
dos
territorios
que
conforman  a
unidade  e  a
diversidade
política.

12.1.  Definir  a
situación
xeográfica de
España  no
mundo,
establecendo
a  súa
posición  e
localizando
os  seus
territorios.

12.1.1.  Localiza  nun  mapa
as  grandes  áreas
xeoeconómicas  e  sinala
aquelas  coas  que  España
ten máis relación.

12.1.2.  Identifica  aspectos
salientables  de  España na
situación mundial.

12.1.3.  Localiza  a  situación
española  entre as  grandes
áreas  xeoeconómicas
mundiais.

10%

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA

PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

12.2.  España
en  Europa.
Estrutura
territorial.
Contrastes
físicos  e
socioeconóm
icos  de
Europa.

12.2.  Describir
o  continente
europeo
distinguindo
a  súa
estrutura
territorial  e
os  contrastes
físicos  e
socioeconómi
cos.

12.2.1. Explica a posición de
España na Unión Europea.

10% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l

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

12.3. Identificar
a posición de
España  na
Unión
Europea,
enumerando
as  políticas
rexionais e de
cohesión
territorial que
se  practican
en  Europa  e

12.3.1.  Extrae  conclusións
das medidas  que a Unión
Europea  toma  en  política
rexional  e  de  cohesión
territorial  que  afectan  a
España.

12.3.2.  Comenta  novas
xornalísticas ou textos que
explican  a  posición  de
España na Unión Europea.

10%

10%

PE
TC
OA

PE
TC
OA
TI

CMCCT
CAA
CCL

CMCCT
CAA
CCL
CD
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que afectan a
España.

d
e
g
i
l

12.4.  España
no  mundo.
Globalizació
n  e
diversidade
no mundo.

12.4.  Definir  a
globalización
e  explicar  os
seus trazos.

12.4.1.  Identifica e describe
os trazos da globalización
con  exemplificacións  que
afecten a España.

10% PE
TC
OA

CMCCT
CAA
CCL
CSC

OBXECTIV
OS

CONTIDOS
CRITERIOS

DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADOR
ES DE

LOGRO
CRIT.
CUAL.

PROC.
INST.

COMP.
CLAVE

1 2 3 4
d
e
g
i
l

12.5. Procesos 
de 
mundializació
n e 
desigualdades
territoriais. 
Grandes eixes
mundiais.

12.5. Comparar
os procesos de
mundializació
n e 
diversidade 
territorial, 
resumindo as 
características 
de ambos.

12.5.1. Confecciona cadros 
comparativos da 
aplicación a casos 
concretos dos conceptos 
de mundialización e de 
diversidade territorial.

10% PE
TC
TI
OA

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

12.6. Posición 
de España nas
áreas 
socioeconómi
cas e 
xeopolíticas 
mundiais.

12.6. Explicar 
as 
repercusións 
da inclusión 
de España en 
espazos 
socioeconómic
os e 
xeopolíticos 
continentais e 
mundiais, 
utilizando 
fontes diversas
baseadas en 
material 
bibliográfico 
ou en liña e en
opinións 
expostas nos 
medios de 
comunicación 
social.

12.6.1. Explica as 
repercusións da inclusión 
de España en espazos 
xeopolíticos e 
socioeconómicos 
continentais e mundiais a 
partir de distintas fontes 
de información xeográfica.

12.6.2. Investiga nos medios
de comunicación sobre a 
presencia e peso de 
España nos espazos 
socieconómicos e 
xeopolíticos do mundo na 
actualidade.

10%

10%

PE
TC
OA

TI
PO

CMCCT
CAA
CCL
CD

11.4 Temporalización

Primeira Avaliación:

 Natureza e Medio Ambiente en España

Segunda Avaliación:

 Territorio e actividades económicas en España
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  A poboación e urbanización

Terceira Avaliación:

  A organización política-administrativa española, contrastes e 

políticas rexionais

  España en Europa e no mundo

11.5.  Grao  mínimo  de  consecución.  Criterios  e  estándares  avaliables

mínimos

Para obter a cualificación de aprobado os alumnos de Xeografía deberán ser capaces como 

mínimo de:

ESCALA DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN

4 Moi bien

3 Ben

2 Regular

1 Mal

CRITERIOS MÍNIMOS
XEOGRAFÍA FÍSICA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO

1 2 3 4

-Definir os conceptos básicos da unidade.
-Coñecer os trazos esenciais da situación 
xeográfica e os territorios que integran 
España e Galicia.
-Expor as características esenciais dos 
relevos granítico, cárstico e arxiloso.
Localizar nun mapa e caracterizar os 
grandes conxuntos estruturais do relevo 
español e galego.
-Utilizar correctamente a maioría dos 
procedementos básicos do método 
xeográfico en relación cos contidos da 
unidade.
-Definir e explicar brevemente os principais 
conceptos relativos ao tempo e ao clima de 
España e de Galicia.

 - Define os conceptos básicos da unidade.
-  Coñece os trazos esenciais da situación 
xeográfica e os territorios que integran España e 
Galicia.
-  Expón as características esenciais dos relevos 
granítico, cárstico e arxiloso.
-  Localiza nun mapa e caracteriza os grandes 
conxuntos estruturais do relevo español e galego.

-  Utiliza correctamente a maioría dos 
procedementos básicos do método xeográfico en 
relación cos contidos da unidade.
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-Localizar e identificar en mapas fenómenos
referidos ao tempo e ao clima de España e 
de Galicia.

CRITERIOS MÍNIMOS
XEOGRAFÍA FÍSICA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO

1 2 3 4

-Analizar, caracterizar e explicar os 
principais factores e elementos do clima e os
dominios climáticos de España.
-Utilizar e aplicar os procedementos do 
método xeográfico ao estudo do tempo e do 
clima.
-Apreciar a diversidade climática española e 
galega; practicar a capacidade de 
observación dos factores e dos elementos do
clima; e reflexionar sobre a importancia do 
tempo e do clima na actividade humana.
-Definir e explicar brevemente os principais 
conceptos relativos ás augas, á vexetación e 
ao solo en España e en Galicia.
-Localizar en mapas fenómenos referidos ás 
augas e á vexetación de España e de Galicia.
-Analizar, caracterizar e explicar as augas, a 
vexetación e o solo de España.
-Utilizar e aplicar os procedementos do 
método xeográfico ao estudo das augas, á 
vexetación e ao solo de España e de Galicia.
-Valorar a diversidade hidrográfica, vexetal 
e edáfica de España e de Galicia.
-Definir e explicar brevemente os principais 
conceptos relativos ás paisaxes naturais de 
España e de Galicia, a influencia do medio 
físico na actividade humana e a influencia 
da acción antrópica no medio natural.
  -Localizar en mapas as paisaxes naturais de
España, os riscos e os problemas ambientais 
e os aspectos máis relevantes das políticas 
ambientais.
-Analizar, caracterizar e explicar as paisaxes
naturais de España e de Galicia, a influencia 
do medio natural na actividade humana e a 
influencia da actividade humana no medio 
natural.
-Utilizar e aplicar os procedementos do 
método xeográfico ao estudo das paisaxes 
naturais; á influencia do medio natural como
recurso e como risco para as persoas e á 
influencia da actividade humana no medio 
físico.
-Valorar a diversidade dos espazos naturais 
de España e de Galicia; a importancia da súa

-  Cita os principais factores e elementos dos 
climas de España e de Galicia, e coñece os seus 
trazos básicos.
-  Identifica e caracteriza as isobaras nun mapa 
meteorolóxico.

-  Achega a partir dun climograma datos xerais 
sobre o clima dun lugar: temperatura e 
precipitacións; tipo climático e área xeográfica 
correspondente.

-  Redacta temas que inclúen os contidos 
conceptuais fundamentais da unidade didáctica 
con corrección e orde e utilizando o vocabulario 
xeográfico apropiado.
-  Utiliza correctamente os procedementos básicos 
en relación coa unidade.
-  Define os conceptos básicos da unidade.
-  Caracteriza os principais tipos de augas, de 
vexetación e de solos de España.
-  Localiza nun mapa as vertentes e as concas 
hidrográficas, os principais ríos e as formacións 
vexetais.
-  Utiliza correctamente os principais 
procedementos xeográficos relacionados coa 
unidade.
- Define os conceptos básicos da unidade.

-  Localiza nun mapa as principais paisaxes 
naturais de España, os parques nacionais e os 
principais espazos protexidos de Galicia.

-  Caracteriza as principais paisaxes naturais de 
España e de Galicia: localización, relevo, clima, 
augas, vexetación, solo.

-  Enumera os recursos proporcionados polo medio
ambiente e cita os principais riscos ambientais.
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protección; identificar e emitir xuízos sobre 
os problemas ambientais e propoñer 
solucións xerais e persoais fronte a eles.

-  Coñece os principais problemas ambientais e as 
políticas para facerlles fronte.
-  Utiliza correctamente a maioría dos 
procedementos básicos do método xeográfico en 
relación cos contidos da unidade.

CRITERIOS MÍNIMOS
XEOGRAFÍA FÍSICA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO

1 2 3 4
-Definir con precisión os conceptos 
relativos aos espazos rural e pesqueiro.
 -Localizar en mapas fenómenos referidos 
ás actividades dos espazos rural e 
pesqueiro.
 -Analizar, caracterizar e explicar os 
espazos rurais e pesqueiros de España e de 
Galicia.
 -Utilizar e aplicar os procedementos do 
método xeográfico ao estudo das 
actividades agraria e pesqueira.
-Valorar os espazos rurais e pesqueiros, 
tomar conciencia dos seus problemas e 
avaliar as posibles solucións.
-Definir e explicar os principais conceptos 
relativos á actividade industrial.
-Localizar en mapas fenómenos referidos 
ás actividades extractivas, enerxéticas e 
industriais.
-Analizar, caracterizar e explicar a 
actividade industrial en España e en 
Galicia.
 -Utilizar e aplicar os procedementos do 
método xeográfico ao estudo da actividade 
industrial.
- Emitir opinións e xuízos críticos sobre 
cuestións de actualidade relacionadas coa 
produción enerxética e industrial, valorar 
as medidas encamiñadas a fomentar o 
aforro enerxético e a evitar os impactos 
negativos da produción enerxética e 
industrial sobre o medio ambiente, e 
desenvolver actitudes de aprecio cara ao 
patrimonio industrial.
-Definir e explicar brevemente os 
principais conceptos relativos ás 
actividades terciarias.
-Localiza en mapas fenómenos referidos ás
actividades terciarias.
-Analizar, caracterizar e explicar as 
actividades terciarias.
-Utilizar e aplicar os procedementos do 
método xeográfico ao estudo das 

-Define os conceptos básicos da unidade.
-  Cita e resume os principais factores físicos e 
humanos que interveñen na actividade agraria.
-  Caracteriza as principais paisaxes rurais de 
España.
-  Enumera os principais problemas que lle afectan 
ao espazo rural e as actuacións da política de 
desenvolvemento rural.
-  Coñece as causas da crise da actividade 
pesqueira, os principais problemas que lle afectan 
ao sector e as liñas políticas para facerlles fronte.
-  Utiliza correctamente a maioría dos 
procedementos básicos característicos do método 
xeográfico en relación cos contidos da unidade.
-Define os conceptos básicos da unidade.

-  Cita as características esenciais da produción, 
consumo, autoabastecemento, aplicacións e 
políticas sobre as materias primas e fontes de 
enerxía.

-  Coñece a evolución e as características da 
industria.

-  Utiliza correctamente os principais 
procedementos básicos característicos do método 
xeográfico relacionados coa unidade.

- Define os conceptos máis importantes da unidade.
-  Resume as características básicas do sistema de 
transporte español e galego.

-  Esquematiza a evolución do turismo
español e galego, e as súas características.

-  Enumera as principais modalidades turísticas e 
sintetiza as repercusións espaciais do turismo.
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actividades terciarias.
Tomar conciencia dos problemas xerados 
polas actividades terciarias e propoñer 
solucións, apreciar a diversidade turística, 
e adoptar unha actitude crítica e selectiva 
como consumidor.

-  Coñece as características básicas do comercio 
exterior e interior de España e de Galicia.
-  Utiliza correctamente a maioría dos 
procedementos básicos característicos do método 
xeográfico en relación cos contidos da unidade.

CRITERIOS MÍNIMOS
XEOGRAFÍA FÍSICA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO

1 2 3 4
-Definir e explicar os principais conceptos 
relativos á poboación española e galega.
  Localizar en mapas fenómenos referidos á
poboación.
 -Analizar, caracterizar e explicar os 
principais fenómenos demográficos de 
España e de Galicia, facendo especial 
referencia ás súas transformacións 
recentes.

 -Utilizar e aplicar os procedementos do 
método xeográfico ao estudo da poboación.

-Expresar opinións e xuízos críticos sobre 
problemas demográficos e rexeitar 
calquera forma de discriminación.

-Definir e explicar brevemente conceptos 
relativos ao espazo urbano.
 -Localizar en mapas fenómenos referidos 
ao espazo urbano.
-Analizar, caracterizar e explicar o espazo 
urbano en España e en Galicia.
-Utilizar e aplicar os procedementos do 
método xeográfico ao estudo do espazo 
urbano.
 -Mostrar interese polos problemas urbanos
e as actuacións urbanísticas e emitir xuízos
e propoñer solucións sobre eles.

- Define os conceptos básicos da unidade.
-  Cita as principais fontes demográficas e os datos 
máis relevantes que achegan.

-  Enumera e caracteriza as desigualdades actuais 
na distribución da poboación española e galega.
-  Establece a cronoloxía e características dos 
principais réximes demográficos.
-  Resume as características dos diferentes tipos de 
migracións e as súas consecuencias.
-  Analiza as etapas no crecemento demográfico 
español a partir de gráficos.
-  Sinala os trazos básicos da estrutura por sexo e 
por idade a partir de pirámides de poboación.
-  Coñece as características esenciais da evolución 
da poboación activa por sectores económicos.
-  Utiliza correctamente a maioría dos 
procedementos básicos característicos do método 
xeográfico en relación coa unidade.
- Define os conceptos principais da unidade.
-  Caracteriza os aspectos básicos da morfoloxía 
cidadá a partir de planos urbanos.

-  Diferencia e caracteriza os trazos esenciais das 
distintas áreas urbanas.
-  Enumera os principais problemas que lles afectan
ás cidades españolas e galegas e as súas posibles 
solucións.
-  Cita e describe os instrumentos da política 
urbanística actual.
-  Coñece as características principais do sistema 
urbano e os seus cambios recentes.
-  Utiliza os procedementos básicos do método 
xeográfico en relación cos contidos da unidade.

CRITERIOS MÍNIMOS
XEOGRAFÍA FÍSICA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO

1 2 3 4
-Definir e explicar os principais conceptos 
relativos á organización político-administrativa 
de España e de Galicia, aos desequilibrios 
territoriais, e ás políticas rexionais e de 
cohesión territorial.

-  Define os conceptos principais da unidade.

-  Coñece os trazos básicos da evolución histórica da 
organización político-administrativa e as características 
do estado autonómico actual.
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-Localizar en mapas divisións político-
administrativas históricas e actuais e 
fenómenos relativos aos desequilibrios 
territoriais.
-Analizar, caracterizar e explicar a organización
político-administrativa do territorio español no 
pasado e na actualidade; os desequilibrios 
territoriais e as políticas rexionais e de cohesión
territorial.

-  Sitúa nun mapa todas as provincias e comunidades 
autónomas de España e o nome das súas respectivas 
capitais.

-  Resume os principais desequilibrios territoriais de 
España e as liñas esenciais da política rexional e de 
cohesión europea, estatal e de ordenación do territorio.

CRITERIOS MÍNIMOS
XEOGRAFÍA FÍSICA

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN MÍNIMOS
INDICADORES

DE LOGRO

1 2 3 4
-Utilizar e aplicar os procedementos do método
xeográfico ao estudo da organización político-
administrativa do territorio español e galego, 
aos desequilibrios territoriais e ás políticas 
rexionais e de cohesión territorial.
-Valorar a descentralización político-
administrativa; manifestar actitudes de 
tolerancia e respecto cara ás particularidades 
das outras comunidades autónomas e de 
solidariedade coas máis desfavorecidas, 
apreciando as actuacións encamiñadas a 
palialas e a fomentar o desenvolvemento 
rexional, dentro dunha ordenación global do 
territorio.Definir con precisión conceptos 
relativos á Unión Europea e á posición 
española e galega no conxunto europeo.
-Definir os conceptos máis importantes da 
unidade.
-Sintetizar o proceso de integración e de 
ampliación da UE.
-Localizar nun mapa os estados membro da 
Unión Europea coas súas capitais, e os seus 
principais relevos e ríos.
 Coñecer os trazos básicos do medio físico da 
UE e os seus problemas ambientais.
-Expór as funcións das institucións europeas 
fundamentais.
-Sintetizar os principais trazos 
socioeconómicos da UE.
-Resumir as disparidades rexionais e as 
actuacións políticas encamiñadas a resolvelos.
-Citar os factores explicativos da integración 
española e galega en Europa e as súas 
consecuencias, e os trazos básicos da súa 
posición actual na Unión Europea.
-Utilizar correctamente a maioría dos 
procedementos básicos característicos do 
método xeográfico en relación cos contidos da 
unidade.
-Definir os conceptos básicos da unidade.
-Enumerar as causas da globalización, coñece 
as características do seu funcionamento e 
diferencia entre as súas consecuencias positivas
e negativas.

-  Utiliza correctamente a maioría dos procedementos 
básicos característicos do método xeográfico en relación
cos contidos da unidade.

- Define os conceptos máis importantes da unidade.
-  Sintetiza o proceso de integración e de ampliación da 
UE.

-  Localiza nun mapa os estados membro da Unión 
Europea coas súas capitais, e os seus principais relevos 
e ríos.
-  Coñece os trazos básicos do medio físico da UE e os 
seus problemas ambientais.
-  Expón as funcións das institucións europeas 
fundamentais.
-  Sintetiza os principais trazos socioeconómicos da UE.
-  Resume as disparidades rexionais e as actuacións 
políticas encamiñadas a resolvelos.
-  Cita os factores explicativos da integración española e
galega en Europa e as súas consecuencias, e os trazos 
básicos da súa posición actual na Unión Europea.

-  Utiliza correctamente a maioría dos procedementos 
básicos característicos do método xeográfico en relación
cos contidos da unidade.

- Define os conceptos básicos da unidade.
-  Enumera as causas da globalización, coñece as 
características do seu funcionamento e diferencia entre 
as súas consecuencias positivas e negativas.

-  Identifica nun mapa os espazos desenvolvidos e 
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-Identificar nun mapa os espazos desenvolvidos
e subdesenvolvidos e localizar os centros, 
semiperiferias e periferias mundiais.
-Diferenciar os trazos principais dos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos.
-Resumir a posición de España nas áreas 
socioeconómicas e xeopolíticas do mundo.
-Utilizar correctamente os procedementos 
básicos do método xeográfico relacionados coa 
unidade.

subdesenvolvidos e localiza os centros, semiperiferias e 
periferias mundiais.

-  Diferencia os trazos principais dos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos.
-  Resume a posición de España nas áreas 
socioeconómicas e xeopolíticas do mundo.
-  Utiliza correctamente os procedementos básicos do 
método xeográfico relacionados coa unidade.

11.6.  Concrecións metodolóxicas

 Potenciarase unha metodoloxía activa. Procurarase que o alumnado incorpore ao seu

vocabulario  o  propio  da  materia  e  acade  un  rexistro  culto  na  súa  exposición  e  na

realización de actividades.

 O  tratamento  das  diversas  unidades  procurará  fomentar  a  relación  entre  os

coñecementos novos e os adquiridos en unidades anteriores.

 Farase especial fincapé na adquisición de contidos procedementais (estudio de series

estatísticas, realización e comentario de mapas temáticos, realización e interpretación de

gráficos e táboas...).

 Cada unha das unidades abordarase partindo dunha avaliación inicial dos coñecementos

previos do alumnado; logo abordarase o estudio teórico-práctico do tema e,

 Por último, realizarase unha actividade de síntese que permita tanto o repaso da mesma

como avaliar se foron acadados os obxectivos específicos da unidade.

Criterios metodolóxicos e Estratexias didácticas

En relación  co  exposto  anteriormente,  a  proposta  didáctica  de  Xeografía  elaborouse  de

acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:

-  Adaptación ás  características  do  alumnado  de  Bacharelato,  ofrecendo  actividades

diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.

- Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando

estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización.
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- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón.

-  Integración  e  interdisciplinariedade:  presentar  os  contidos  cunha  estrutura  clara,

formulando as interrelacións entre os contidos da Xeografía e os doutras disciplinas da área de

Ciencias Sociais ou doutras áreas.

-  Variedade  na  metodoloxía,  dado  que  o  alumnado  aprende  a  partir  de  fórmulas  moi

diversas.

Para alcanzar estes obxectivos procurarase empregar distintas estratexias como poder ser as

seguintes:

a)   Estratexias expositivas

Os contidos teóricos, xa elaborados polo docente, serán presentados ao alumnado, mediante

explicacións. Esta estratexia empregárase, sobre todo, cando se aborden feitos e conceptos máis

complexos ou abstractos. Acompañarase de

b)  Estratexias de indagación

Consistentes  en enfrontar  ao alumno con materiais  sen elaborar  para  que os  estruture e

asimile procurando empregar os conceptos da materia.

Estas  estratexias  esixen  do  alumnado  a  aplicación  de  competencias  como  integrar  e

contrastar fontes de diverso tipo; realizar xuízos de valor e interpretacións; establecer relacións

causais  complexas,  ponderando  causas  e  consecuencias;  realizar  valoracións  ponderadas  de

problemas  e  solucións;  propoñer  decisións  alternativas;  construír  e  contrastar  a  validez  das

hipóteses; etc.

11.7. Criterios  de Avaliación, cualificación e promoción

As actividades realizadas individualmente polo alumnado e propostas polo docente.

 Deberán axudar a afianzar a comprensión dos conceptos e a desenvolver a capacidade 

do alumnado para aprender por si mesmo.

 Terán unha formulación clara e estarán interrelacionadas cos contidos teóricos.

 Serán variadas: comentarios de mapas, textos, gráficos, imaxes, táboas...

 Procurarán ser motivadoras polo que serán axeitadas aquelas referidas a temas actuais 

ou vinculadas con entorno.

 Presentarán distinto nivel de dificultade.

Actividades en grupo: Traballos, debates. Preguntas-respostas...
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Instrumentos de avaliación:

As actividades na aula. Permitirán a observación por parte do profesorado da actitude e do

traballo  do  alumnado.  As  actividades  teñen  marcado  un  carácter  específico  e  serán

equiparadas ao peso relativo dos exames.

Probas  específicas que  permitirán  coñecer  o  grado  de  asimilación  dos  contidos.  Estas

probas poder ser orais ou escritas.

 As probas escritas incluirán definicións de conceptos xeográficos, desenvolvemento de

temas, localización en mapas e realización de comentarios. Cada avaliación terá dúas

probas.

 O curso escolar terá tres avaliacións oficiais cun peso porcentual similar. É necesario ter

aprobadas as tres avaliacións para obter unha cualificación positiva ao final de curso.

Aqueles alumnos/as que non superen algunha avaliación terán dereito  a  recuperar  a

materia correspondente ademais dun exame final que se realizará na segunda semana de

maio.

Estrutura das probas escritas:

1. Definición de 4 conceptos xeográficos (2 puntos):

Igual que na proba ABAU propóñense seis conceptos para definir. O alumnado deberá elixir

catro, e só catro, e definilos (3-4 liñas máximo).

2. Pregunta para desenvolver (4 puntos):

O obxectivo deste exercicio é que o alumnado mostre o seu dominio dos contidos, pero
tamén a súa capacidade para artellar unha resposta razoada e coherente..

Teranse en conta:

 A comprensión dos elementos básicos da cuestión presentada.

 A resposta cínguese á cuestión presentada.

 A precisión na expresión e na argumentación.

 A capacidade de síntese e,

 A capacidade para elaborar unha resposta razoada e coherente.

3.- Comentario dun documento gráfico: mapa, táboa, gráfico, fotografía... (4 puntos):

Teranse en conta:

  A capacidade de análise.
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 A  capacidade  relacional:  O  alumnado  debe  ser  capaz  de  relacionar  o  documento

proposto  cos  contidos  tratados,  evitando  as  simples  descricións  ou,  á  inversa,

prescindido  de  calquera  alusión  a  algún  elemento  do  documento  (utilización  do

documento como “pretexto”.

 A axeitada utilización dos documentos e

  A precisión na expresión e na argumentación

 Os documento servirá como punto de partida do discurso, pero o alumnado debe amosar

o dominio do tema. Isto esixe a súa análise pausada e a introdución de información

suplementaria,  co  obxectivo de mostrar  unha explicación coherente da problemática

presentada.

 Valorarase máis a exposición no seu conxunto que os detalles particulares, ou o dato

concreto.

 A riqueza de vocabulario lingüístico e xeográfico.

 A claridade conceptual e así como a súa utilización correcta e precisa na exposición.

 A estruturación lóxica dos contidos  e a orde na exposición.

 Terase en conta a presentación: será esixible un mínimo de limpeza e orde evitando

chataduras e borróns.

 Cómpre  aclarar  que  o  mero  resumo ou descrición  dos  documentos  (paráfrase)  será

cualificada como suspenso.

EXEMPLO DE RU ́BRICA PARA A AVALIACIO ́N DUNHA COMENTARIO DE

XEOGRAFÍA

Excelente Moi Ben Ben Regular Mal

PRECISIÓN
NA RESPOSTA

Desenvolve o tema  
con claridade,
precisión e concisión.
Presenta as ideas ben 
argumentadas
Non comete ningún 
erro.

Desenvolve o 
tema  case 
con total 
claridade,
precisión e
concisión.
Nalgún 
parágrafo 
comete erros

A maioría do 
comentario 
desenvolve o 
tema con 
claridade,
precisión e 
concisión, pero  
hai partes con
imprecisións,
divagacións e 
comete erros.

Argumenta con
debilidade.
Presenta 
divagacións, 
escapismo e 
poucas partes 
desenvolven
o tema con 
claridade, precisión 
e concisión.
Ideas soltas sen
argumentar e 
moitos erros.

O comentario 
non responde ao 
tema esixido e 
carece de 
claridade, 
precisión e 
concisión.
Ideas soltas, sen
argumentar e 
sen cohesión.
Abundantes 
erros.

ASPECTOS
ABORDADOS

Aborda todos os 
aspectos 
requeridos
con precisión.

Aborda todos 
os aspectos, 
con algunha
imprecisión.

Aborda a 
meirande parte 
dos aspectos 
pero comete 
erros e

Non aborda os 
aspectos esenciais. 
Abundan os erros e 
as imprecisións.

Non aborda os 
aspectos 
esenciais
Escapa edivaga e
comete moitos 
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imprecisións. erros.

PRESENTA-
CIÓN

Hai limpeza e
pulcritude

Limpo e 
pulcro con 
algún borrón.

Algunha 
tachadura e 
correccións

Abundantes
correccións, e
tachaduras.

Non hai limpeza 
en case toda o 
comentario.

GRAMÁTICA E
ORTOGRAFÍA

Non comete erros
gramaticais, 
ortográficos, de
puntuación.
O texto lese con 
fluidez.
Domina os 
conectores.
Amosa riqueza 
tanto no 
vocabulario 
histórico como no
lingüístico.

Algunha erro.
Non domina
os conectores.
Riqueza 
léxica.

Poucos erros.
Falla nos enlaces 
de ideas e
argumentos.
Non ten riqueza
léxica.
Comete algunha 
falta de 
ortografía

Moitos erros.
Dificultade na 
lectura da resposta.
Non sabe conectar
ideas.
Repite expresións.
Comete faltas de
ortografía.

Está cheo de 
erros de todo 
tipo.
Non se entende 
o texto.
Léxico repetitivo 
e
escaso.
Faltas de todo 
tipo

ESTRUTURA

Presenta un texto
estruturado,
con claridade e 
orde. A 
información está 
organizada. O 
texto lese con 
fluidez

Presenta un 
texto 
estruturado, 
pero hai 
partes pouco 
claras e con 
información 
fóra de lugar

O texto non está 
ben estruturado.
Parte da 
información está 
fóra de lugar e 
non ten suficiente
fluidez.

Texto mal 
estruturado, pouco 
claro e desordeado.
Carece de orde e
claridade. As ideas 
están mesturadas.

Carece de orde e
claridade. As 
ideas están 
mesturadas.
A información 
está 
desordenada.

No conxunto do exame penalizarase o seguinte:

 Valorarase  negativamente  a  non  contextualización,  a  non  referencia  cronolóxica,

territorial, política… (segundo o caso) na redacción.

 Parafrasear  os  documentos  ou  a  non  alusión  a  algún  deles  poderán  ser  avaliadas

negativamente.

  Se o contido expresado non garda relación coa pregunta teórica ou cos  documentos

gráficos (escapismo).

 As incoherencias e erros sintácticos,  léxicos  e gramaticais  puntuarán negativamente.

Non  poderá  acadar  a  cualificación  de  aprobado  no  caso  no  que  a  redacción  sexa

incomprensible, contraditoria ou gravemente incoherente.

 As faltas de ortografía puntuarán negativamente. Incorrer en faltas de ortografía graves

pode supoñer, en especial, a perda da cualificación de sobresaliente. O descontento por

faltas de ortografía e erros sintácticos, léxicos e gramaticais poderá alcanzar até os 2

puntos.

Probas escritas seguindo o modelo da proba de acceso á Universidade:

 Vocabulario  específico.  Definición  do  mesmo  (figura  no  cadro
inferior)

20 %
81 %

 Desenvolvemento dos temas 40 %
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 Comentarios práctico 40 %

Outros aspectos

 Realización de comentarios prácticos 10 % 15 %

Observación na aula:

 Debates. Preguntas-respostas 1 %

4 %
 Responsabilidade, esforzo e interese. Puntualidade. 1 %

 Respecto  e  tolerancia  nas  relacións  cos  demais  (compañeiros  e
profesores).

1 %

 Cumprimento das normas de convivencia e adquisición de hábitos
de hixiene e saúde.

1 %

Os exames e  traballos que entreguen os  e  as  estudantes seranlles devoltos,  corrixidos  e

cualificados, nun prazo máximo de 10 días, para que podan coñecer as deficiencias detectadas e

poder así subsanalas, ademais de para coñecer as cualificacións parciais que van conseguindo ao

longo do curso.  Unha vez  consultados,  deberán  ser  devoltos  ao  profesor  ou  profesora,  a  quen

corresponde a súa custodia.

Conceptos esixidos no vocabulario

 Acuicultura

 Área metropolitana      

 Avaliación de impacto ambiental

 Censo de Poboación

 Cualificación do solo

 Desagrarización

 Economías de escala

 Efecto invernadoiro

 Estatuto de autonomía

 Explotación intensiva

 Franquicia

 Agricultura ecolóxica

 Área suburbana

 Balanza de pagamentos

 Comisión europea

 Cunca Fluvial

 Difusión industrial

 Ecosistema

 Enerxías renovables

 Esteiro

 Fondos estruturais

 Industrias verdes

 Aluvión

 Aridez

 Barlovento

 Comunidade Autónoma

 Denominación de orixe

 Economía somerxida

 Ecoturismo

 Esperanza de Vida

 Estiaxe

 Foz

 Inversión térmica

 Landa
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 Isóbara

 Laurisilva

 Marisma

 Movementos antiglobalización

 Padrón Municipal

 Parroquia

 Plan Xeral de Ordenación Urbana

 (PXOM)

 Política Pesqueira Comunitaria

 (PPC)

 Ría

 Somontano

 Taxas aeroportuarias

 Tour operadores

 Umbria

 Vexetación clímax

 Isohieta

 Litosfera

 Materias primas 

estratéxicas

 Municipio

 Paisaxe

 Penachaira

 Poboación Activa

 Provincia

 Saldo Migratorio

 Subcontratación

 Tectónica de placas

 Transición Demográfica

 Unidade Veciñal de 

Absorción (UVA)

 Xentrificación

 Maquis

 Meseta

 Obxectivos de Milenio

 Parque tecnolóxico

 Plan Estratéxico de 

Infraestruturas do 

Transporte (PEIT)

 Política Agrícola Común 

(PAC)

 Réxime Demográfico

 Silvicultura

 Taxa de Fecundidade

 Tómbolo

 Tranxénicos

 Vexetación antrópica

 Xeopolítica

Promoción

Os alumnos que non logren alcanzar os obxectivos previstos para os distintos períodos de

avaliación terán a posibilidade, ao final de cada trimestre de recuperar aquelas partes non superadas.

Os contidos serán en todo caso os mesmos que na avaliación correspondente.

Ao remate do curso habilitarase un exame final destinado a todos aqueles alumnos que non

alcanzasen os mínimos ao longo do ano.

Os  alumnos  que  non  obteñan  unha  cualificación  de  aprobado  na  Avaliación

final  prepararán  a  materia  para  a  convocatoria  de  setembro.  O  tipo  de  proba

a  realizar  será  similar  ás  realizadas  durante  o  curso  e  na  cualificación  aplicaranse  os  mesmos

criterios de avaliación e cualificación que se aplicaron na convocatoria de xuño.

11.8.  Materiais e recursos didácticos
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a) Materiais escritos: libros de texto de Xeografía do alumnado para 2.º de Bacharelato das

editoriais  Rodeira,  Bahía,  Anaya,  Vicens  Vives,  Laberinto  e  McGraw Hillt,  libros  de  consulta,

monografías, documentos gráficos, icónicos e cartográficos.

b) Materiais visuais e audiovisuais: presentacións de diapositivas, vídeos, fotografías, etc.

Débense programar e estruturar co máximo rigor para que o alumnado non quede só no puramente

fenomenolóxico.

c) O ordenador e as tablets: resultan de grande utilidade para o traballo dos procedementos

de busca e tratamento da información, realización de cálculos, gráficos e mapas.

d) Páxinas web.  Nela poden atoparse todos os recursos incluídos na web do alumnado e

recursos expresamente destinados ao profesorado.

e) Entre a bibliografía específica podemos salientar:

BIELZA DE ORY, V. (dir.) (1989): Territorio y Sociedad en España. Madrid, Taurus (2 vols.).

BOSQUE CANDEL, R. (2005): Síntesis de Geografía de España. Madrid, Globo.

COLECCIÓN “GEOGRAFÍA DE ESPAÑA”. Madrid, Síntesis, 1988 -1990 (18 tomos).

FERNÁNDEZ  CUESTA,  G.  (1999)  Atlas  industrial  de  España:  desequilibrios  territoriales  y

localización de la industria. Oviedo, Editorial Nobel

FRANCO  ALIAGA,  T.  (2010):  Geografía  de  España  (Física  Humana  y  Económica).  Madrid,

Proyectos Córydon.

FRANCO ALIAGA, T. (2004): Atlas Temático de España. Madrid, Proyectos Córydon

FRANCO ALIAGA, T. y LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, J. (2006): Guía Práctica de Geografía

de España.

GIL OLCINA, A. e GÓMEZ MENDOZA, J. (cord.) (2000): Geografía de España. Barcelona, Ariel.

GÓMEZ BENITO, C. e GONZÁLEZ, J.J. (2002): Agricultura y sociedad en el cambio de

siglo. Barcelona, McGraw Hill.

GONZÁLEZ,  J.  J.  y  REQUENA,  M.(eds)  (2006):  Tres  décadas  de  cambio  social  en  España.

Madrid, Alianza Editorial.

GRAN ATLAS DE ESPAÑA (1989). Barcelona, Planeta (7 tomos).

GRUPO ADUAR (2000): Diccionario de Geografía Urbana. Barcelona, Ariel.
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2002): Imagen y paisaje. Atlas Nacional de España.

Centro Nacional de Información Geográfica, Ministerio de Fomento.

M.A.PA. (2004): Atlas de la España Rural.

MARTÍN VIDE, J. (1984): Interpretación de los mapas del tiempo. Ketres, Barcelona.

MARTÍN VIDE, J. (2005): Los mapas del tiempo. Davinci, Mataró.

MATA OLMO, R. e SANZ HERRÁIZ, C. (crds.) (2003): Atlas de los paisajes de España. Madrid,

Ministerio de Fomento.

MÉNDEZ, R. e MOLINERO, F. (1993): Geografía de España. Barcelona, Ariel.

PAZO LABRADOR, A.J.  (2007):  Nocións  básicas  de  Xeografía  Xeral  Física  para Mestres.  As

consecuencias xeográficas dos procesos naturais. Vigo, Servizo de Publicacións da Universidade de

Vigo.

SERRANO MARTÍNEZ,  J.M.  (2003):  España  en  el  nuevo milenio:  realidad  territorial  y  retos

pendientes. Murcia, Universidad de Murcia.

SOTELO  NAVALPOTRO,  J.A.  e  GARCÍA  ALVARADO,  J.M.  (1999):  La  España  de  las

Autonomías. Madrid, Síntesis.

TERÁN, M. de e outros (1994): Geografía General de España. Barcelona, Ariel.

VILÁ VALENTÍ, J. (1983): La Península Ibérica. Barcelona, Ariel.

ZÁRATE  MARTÍN,  M.  A.  y  RUBIO  BENITO,  Ma  T.  (2009):  Geografía  Humana.  Sociedad,

Economía y Territorio. Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.

ZÁRATE MARTÍN, M. A. y RUBIO BENITO, Ma T.  (2006): Glosario prácticas  de Geografía

Humana. Centro de estudios Ramón Areces, Madrid.

Sobre Galicia:

ALDREY VÁZQUEZ, J.A. e LOIS GONZÁLEZ, R.C. (2010). Breve xeografía de Galicia. Ed. A

Nosa Terra.

ATLAS DE GALICIA (1982). Sada, Sálvora, dous tomos.

ATLAS DE GALICIA (1994). Vigo, Nigra.

DICCIONARIO GALEGO DE XEOGRAFÍA (1993). Santiago, Xunta de Galicia.
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PÉREZ ALBERTI, A. (1986): A Xeografía. Vigo, Galaxia.

PRECEDO, A. Y SANCHO, J. (2001): Atlas de Galicia. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.

PROYECTO GALICIA. GEOGRAFÍA. A Coruña, Hércules de Ediciones, S.A. (varias datas, varios

tomos).

SOUTO GONZÁLEZ, X.M. (1988): Xeografía Humana. Vigo, Galaxia.

TORRES LUNA, M.P. de, PAZO LABRADOR, A.J. e SANTOS SOLLA, J.M. (1990): Galicia,

rexión de contrastes xeográficos. Santiago, Universidade.

12. Indicadores para avaliar o proceso de ensino e a práctica 
docentes

Os compoñentes do Departamento de Xeografía e Historia avaliaremos o proceso de ensino

e a práctica docente mediante os  indicadores de logro incorporados na programación e que xa están

recollidos nos apartados anteriores.

Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación

do Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e concretar

o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os indicadores de logro

permítennos  avaliar  en  catro  niveis  as  aprendizaxes  que  o  alumnado  consolidou  respecto  aos

obxectivos marcados en cada Estándar.

O arriba manifestado permitiranos avaliar os resultados das estratexias e medidas educativas

aplicadas o longo do curso e poder  comprobar si o alumnado acada os obxectivos establecidos en

cada Estándar de aprendizaxe.

A avaliación  tanto  dos  procesos  de  aprendizaxe  como  da  propia  práctica  docente  será

continua  e  contemplará  as  necesidades  específicas  do  alumnado  polo  que  poderase  adaptar  e

modificar en caso de ser necesario.  

Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades,

competencias...  que  en  relación  ao  alumnado  individual  ou  ao  conxunto  do  grupo  deben  ser

consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para

que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe.
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Ademais dos indicadores que permiten valorar o proceso de ensino tamén contemplamos, en

relación  á  práctica  docente,  o  establecemento  de  indicadores  de  logro  que  axuden  a  facer  un

seguimento de:

 Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,…

 Se existe  desviación entre  o obxectivo definido e  a  acción ou accións  deseñadas para

conseguilo.

 Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente.

 Se se está progresando na liña definida no obxectivo.

 Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados

As  sesións de avaliación permitirán valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os

procesos de ensino e a súa propia práctica docente.

Establecemos a seguinte rúbrica para axudar a levar a cabo os obxectivos marcados:

Escala de valoración

1. Idoneamente

2. Suficiente

3. Con dificultade

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
334



Indicadores de logro 1 2 3

Ao  inicio  do  curso  indago  sobre  a  composición  da  clase  consultando  informes  previos  e
realizando probas.

Teño en conta a diversidade á hora de organizar a clase.

Plantexo exercicios e probas de diferente complexidade tendo en conta a diversidade.

Deseño distintas actividades de aprendizaxe para o logro de cada un dos obxectivos

Motivo aos meus alumnos/as comunicándolles os obxectivos que quero conseguir e a finalidade
das actividades, partindo dos seus coñecementos previos, relacionando os contidos con situacións
reais, informándoos da utilidade e creando expectativas.

Emprego metodoloxías que favorezan o desenvolvemento dunha actitude positiva do alumno/a e
que teñan en conta os intereses.

Propoño actividades que favorecen a aprendizaxe autónoma (procura de información, traballos,
investigacións...)

Cando  comezamos  unha  unidade  ou  tema  novo,  os  alumnos/as  coñecen:  os  obxectivos  e
competencias que se queren desenvolver, as diferentes actividades a realizar, como se os avaliará.

Propoño metodoloxías diversas en función das características do alumnado.

Suscito tarefas e logros diferentes.

Estudo a forma de idónea de organizar e distribuir ao alumnado na aula.

Emprego recursos e materiais variados.

Emprego instrumentos claros para avaliar competencias.

Propoño actividades que contribúen ao aprendizaxe autónomo como búsqueda de información,
traballos....

Organizo  o  tempo da  clase  e  procuro,  na  medida  en  que  é  posible,  darlle  protagonismo ao
alumnado.

Propoño exercicios que favorezan o razoamento.

Realizo diferentes tipos de probas: exames escritos, orais, traballo individual e traballo en equipo.

Avalío a idoneidade da metodoloxía e dos recursos empregados no proceso de aprendizaxe.

En canto a metodoloxía, ademais das explicacións teóricas e o libro, emprego as ferramentas TIC.

Emprego o tempo lectivo explicando, resolvendo dúbidas, escoitando e observando ao alumnado

En relación a Programación

A  programación do Departamento ten en conta a diversidade.

Informo os alumnos/as sobre os contidos da programación, obxectivos, criterios de avaliación e
metodoloxía.

Especifico na programación os obxectivos e competencias que son básicas.

Consulto a programación ao longo do curso, en en caso necesario realizo modificacións.

Reúnome cos meus compañeiros para avaliar os procesos de aprendizaxe e os resultados obtidos
en cada avaliación e contempló a posibilidade de introducir cambios e modificacións en caso de
necesidade.
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13. Organización de actividades de seguimento e avaliación das 
materias pendentes

Ao inicio do curso o Xefe de Departamento reunirase con alumnado con pendentes para

consensuar entre todos o proceso a seguir na recuperación das materias pendentes. Acordaranse

probas, datas e contidos das mesmas.

Así mesmo o Xefe de Departamento comprometerase a facer un seguimento do alumnado

afectado, mesmo entrevistándose cos titores respectivos e de ser necesario coa familia.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.

Os alumnos e alumnas con materias pendentes realizarán ao longo do curso as seguintes

actividades:

1- Realización de traballos ou tarefas específicas sobre a materia pendente.

2.- Realización de probas sobre as materias pendentes.

Realizarase unha proba escrita por avaliación e unha proba final no mes de maio. Estas serán

obrigatorias.

Os contidos serán distribuídos de forma equitativa nos tres períodos, así como as actividades

e traballos:

Primeiro Curso de ESO

• 1o Exame. Temas 1 ao 6.

• 2o Exame. Temas 8 ao 12.

• 3o Exame. Temas 13-16.

Segundo Curso de ESO

• 1o Exame.  (Temas 1 a 5).

• 2o Exame.  (Temas 6 a 10).

• 3o Exame.  (Temas 11 a 16).

Terceiro Curso de ESO

• 1o Exame. Temas 1 ao 6.
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• 2o Temas 7 ao 11.

• 3o Exame. Temas 12 ao 15.

Criterios de cualificación na E.S.O.   

A cualificación de cada período avaliable é o resultado da seguinte ponderación:

Actividades + Traballo ( 30%) + Proba ( 70%).

De non aprobar a materia na convocatoria de maio o alumno/a ten dereito a unha proba
extraordinaria no mes de setembro.

AS MATERIAS PENDENTES NO BACHARELATO.

Os alumnos e alumnas con materias pendentes realizaran ao longo do curso tres probas

repartindo os contidos entre elas. Establecerase un exame final en maio para todo aquel que non

superarse os exames anteriores.

Primeira proba en novembro. Contidos avaliados:

Capitalismo e  revolución  industrial.  As revolucións  liberais.  As  transformacións  sociais.

Potencias burguesas e novos estados.

Segunda proba en xaneiro

Expansión  colonial  e  imperialismo.  A  Gran  Guerra.  A  Revolución  Rusa  e  o  Estado

Soviético. Reconstrucción, prosperidade e crise. Democracias e fascismos.

Terceira proba en abril

A Segunda Guerra Mundial.  Guerra Fría e distensión.  Democracias liberais  e mundo do

benestar.  Democracias  populares  e  países  non aliñados.  Globalización  e  supremacía  dos

Estados Unidos.

Final en maio

Criterios de cualificación no Bacharelato

O alumno debe alcanzar en cada proba unha cualificación de 5.

Se é inferior o alumno/a ten dereito a unha proba final de toda a materia, que será realizada

na primeira semana de maio.

De non aprobar a materia na convocatoria de maio, o alumno/a ten dereito a unha proba

extraordinaria de toda a materia no mes de setembro.
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Calendario  de pendentes de ESO e Bacharelato: 

• Do 4 ao 8 de novembro (ESO, FPB e Bacharelato). 

• Do 03 ao 07 de febreiro (ESO, FPB e Bacharelato). 

• Do 20 ao 30 de abril: proba Final de pendentes de bacharelato (poderán empregarse como 

datas para unha terceira proba para alumnos/as de ESO). 

• Do 04 ao 08 de maio: proba final de pendentes de ESO. 

• Avaliación  de  pendentes:  13  de  maio.

O alumnado de 2º de bacharelato con pendentes de 1º poden realizar as probas dun xeito
máis flexible. 

14. Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en función
dos resultados

Definición

A avaliación  inicial  recolle  información  relevante  do  alumno.   Serve  para  definir  os

coñecementos previos do alumnado, as súas competencias con respecto ao currículo que se pretende

desenvolver e as súas necesidades...

Define  a  intervención  educativa  que  se  vai  a  levar  a  cabo  cun  alumno  ou  alumna,

priorizando aqueles aspectos deficitarios que sexan precisos para o desenvolvemento de habilidades

funcionais propias da súa idade.

Interesa saber que é o que o alumno e alumna coñece e sabe facer, con que axudas mellora,

como recolle e procesa a información que lle damos, canto tempo é capaz de permanecer centrado

nunha tarefa, en que condicións aprende mellor, que intereses e motivacións ten ante a aprendizaxe.

Obxectivos

 Detección de coñecementos previos do alumnado.

O profesorado debe reflexionar sobre que é o que espera que saiba o alumnado ao iniciar o

curso sobre a materia de Ciencias Sociais. Que habilidades e destrezas cre que  teñen e cales deberá

ir adquirindo. Debe pescudar o grao de coñecemento de vocabulario específico sobre a materia de

Xeografía e Historia. Convén comprobar o seu nivel de comprensión de textos e a súa capacidade

para ler mapas, gráficos, estatísticas...
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 Valoración de tres tipos de contidos (procedimentais, actitudinais e conceptuais).

 Valorar  as  competencias:  Competencia  social  e  cívica.  CCL.  Competencia  en

comunicación lingüística. CAA. Competencia de aprender a aprender. CD. Competencia

dixital.  CCEC.  Conciencia  e  expresións  culturais.  CSIEE.  Sentido  de  iniciativa  e

espírito emprendedor.

 Iniciar o proceso de enseñanza-aprendizaxe.

Metodoloxía

Na segunda quincena do mes de setembro, o Departamento pasarálles aos alumnos/as dos

diferentes cursos unha proba xeral de nivel onde mostren os seus coñecementos previos da materia

da área de CCSS, así como a súa capacidade para a expresión escrita, razoamento. As probas serán

realizadas polo Departamento tendo en conta o material didáctico dos alumnos e as programacións

dos cursos anteriores. Estas probas realizaránse seguindo o modelo das competencias. Estas son:

forma  permanente,  as  seguintes:  CSC.  Competencia  social  e  cívica.  CCL.  Competencia  en

comunicación lingüística. CAA. Competencia de aprender a aprender. En menor medida, en función

dos  contidos  a  tratar,  tamén  as  seguintes:  CD.  Competencia  dixital.  CMCCT.  Competencia

matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía.  CCEC.  Conciencia  e  expresións

culturais. CSIEE. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. A avaliación inicial centrarase nas

competencias  lingüísticas,  na  matemática,  na  cultural  e  artística,  na  competencia  dixital  e  na

interacción  co  mundo  físico,  evidentemente  adaptadas  aos  contidos  específicos  das  áreas  de

Ciencias Sociais.

As actividades propostas nesta avaliación inicial faranse individualmente para permitir que o

profesor/a teña información precisa e concreta sobre cada alumno/a. A partir dela poderemos:

 Identificar  os  alumnos  ou  as  alumnas  que  necesitan  un  maior  seguimento  ou

personalización  de  estratexias  no seu  proceso de  aprendizaxe.  (Débese  ter  en  conta

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades

non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa

historia familiar, etc.).

 Saber  as  medidas  organizativas  a  adoptar.  (Planificación  de  reforzos,  situación  de

espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).
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 Establecer  conclusións  sobre  as  medidas  curriculares  a  adoptar,  así  como  sobre  os

recursos que se van empregar.

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.

 Acoutar  o  intervalo  de  tempo e  o  modo en que  se van avaliar  os  progresos  destes

estudantes.

 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co

titor.

Posteriormente poñeranse en práctica outras actividades conxuntas para poder observar as

diferentes  habilidades  e  actitudes  do  alumnado  na  clase,  como  a  expresión  oral,  o  grao  de

participación, o respecto pola quenda de palabra, as dificultades para expoñer un discurso ordenado

e coherente...Ao comezo de cada Unidade didáctica os membros do Departamento realizaran novas

probas iniciais, máis específicas  co fin de adaptar o seu traballo e a programación a realidade da

aula.

O profesor tamén comprobará os coñecementos no manexo das tics propoñendo consultas e

busca de información na internet.

     Modelo de rúbrica

Indicadores  para avaliar as habilidades vinculadas ás Ciencias Sociais, Xeografía e

Historia    

Escala de valoración

1. Idoneamente

2. Suficiente

3. Con dificultade

ALUMNO/A 1 2 3

Localiza a información que se lle pide a partir de diferentes fontes

Obtén información de distintos medios como mapas, atlas... e traballa con eles.

Recoñece o vocabulario específico das materias de estudo

Busca no diccionario as palabras que non entende

Distingue nun texto as ideas principais das secundarias

Sabe expresarse  dunha maneira ordenada e coherente  e exercita a capacidade de
elaborar descricións.

Identifica láminas e fotografías e sabe interpretalas

Sabe interpretar unha gráfica
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Sabe ordenar acontecementos seguindo a liña do tempo

Identifica e coñece os usos e características de diversas tecnoloxías aplicadas as
Ciencias Sociais.

 Accede a recursos de Internet, traballa con eles e extrae  información.

Indicadores para avaliar actitudes

Escala de valoración

1. Idoneamente

2. Suficiente

3. Con dificultade

ALUMNO/A 1 2 3

Participa e colabora na clase

Sabe escoitar, é respetuoso cos compañeiros

Axuda aos compañeiros

Comparte coñecementos

Desenvolvemento da avaliación inicial

 Recoñecemento do vocabulario específico das Ciencias Sociais.

 Comentario de imaxes (láminas, mapas).

 Comprensión de textos.

 Traballo con mapas.

 Interpretación de gráficos.

15. Medidas de atención a diversidade

Introdución

A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas
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con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos

en  todos  os  ámbitos  da  vida  persoal,  familiar  e  social,  así  como  dos  valores  que  sustentan  a

liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos

humanos,  o  respecto  por  igual  aos  homes  e  ás  mulleres,  e  ás  persoas  con discapacidade,  e  o

rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a

consideración  ás  vítimas  do  terrorismo,  e  a  prevención  do  terrorismo  e  de  calquera  tipo  de

violencia.

A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero,

da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de

violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico.

Evitaranse  os  comportamentos  e  os  contidos  sexistas  e  os  estereotipos  que  supoñan

discriminación  por  razón  da  orientación  sexual  ou  da  identidade  de  xénero,  favorecendo  a

visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

Estableceranse  os  procedementos  oportunos  cando  cumpra  realizar  adaptacións

significativas dos elementos do currículo, coa finalidade de atender o alumnado con necesidades

educativas especiais que as precise.

Estas  adaptacións  realizaranse  procurando  o  máximo  desenvolvemento  posible  das

competencias; a avaliación continua e a promoción tomarán como referente os elementos fixados

nas devanditas adaptacións.

En calquera caso, o alumnado con adaptacións curriculares significativas deberá superar a

avaliación final para poder obter o título correspondente.  

Do mesmo xeito poranse en práctica mecanismos de reforzo pertinentes destinados a aquel

alumnado con dificultades de aprendizaxe.

Unha vez identificado o  alumnado con altas capacidades intelectuais poderáselle facilitar

contidos  de cursos superiores así como outras medidas, que permitirán desenvolver ao máximo  o

seu potencial sempre tendo en conta  o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe.

Concrecións metodolóxicas

Para  dar  resposta  á  atención  á  diversidade  seguimos  a  normativa  marcada  no  Decreto

229/2011 do 7 de febreiro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros

docentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
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A avaliación inicial permitirá detectar estes casos, en caso de que os alumnos non dispoñan

de informes previos facilitados polos gabinetes de orientación.

Recomendacións xerais

As actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais. A

variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación,

ás diversas capacidades, intereses e motivacións.

O  profesorado  aportará  materiais  complementarios que  facilitan  a  adaptación  dos

contidos  como  táboas  comparativas  e  de  síntese,  esquemas  e  mapas  conceptuais,

proporcionándolles un marco para estruturar os coñecementos.

O  profesorado  procurará  abordar   os  contidos  en  dous  niveis:  a  información  xeral  e  a

información básica. Está última facilitarase con esquemas e resumos.

Os enunciados das actividades e cuestións responderán a distintos niveis de dificultade.

Os  eixes  cronolóxicos,  os  textos  breves  e  sinxelos  tamén axudarán  a  recuperación dos

alumnos con maiores dificultades.

O traballo en equipos e a elaboración de informes permítenos un tratamento bastante eficaz

da  diversidade,  tanto  «por  arriba»  (suxerindo  novos  retos  e  contidos  no  traballo  individual  de

estudantes destacados) como «por abaixo» (axudando a que se incorporen ao traballo colectivo os

que manifestan maiores dificultades). Os e as estudantes máis avantaxados reestruturan mellor os

seus coñecementos cando os comunican a outros compañeiros;  os menos avantaxados son máis

receptivos ás explicacións dos seus iguais que ás do profesor.

Polo que respecta ao noso centro especificamente,  para atender as necesidades detectadas

polos equipos docentes unha vez realizada a avaliación inicial, propóñense as seguintes medidas de

acordo ao citado decreto:

Medidas ordinarias(Sección 2ª. Artº 8 p.2)

Para os alumnos con TDAH:

 alumno/a debe de estar sentado cerca da mesa do profesor/a.

 Asegurarnos en cada momento que o alumno/a entendeu a tarefa.

 Permitir máis tempo para realizar os exames.

 Os  exames  escritos  completalos  con  exames  orais,  cando  se  observa  que  están

incompletos, e sempre que sexa doado
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 Cada enunciado só terá unha pregunta.

 Valorar o contido das respostas e non a ortografía ou composición do texto.

 Evitar  que o alumno/a teña máis dun exame por día.

 Dar a coñecer a data das probas de avaliación con tempo de antelación.

 Controlar o tempo do exame, cada 10 – 15 minutos, o que axudará a que xestionen e

organicen mellor os tempos en cada actividade.

 Supervisar que o alumno/a revise o exame antes de entregalo.                             

Para os alumnos con dislexia:

 Apuntamentos máis sinxelos.

 Libros menos extensos adecuados ao seu nivel de lectores.

 Posibilidade  de  avaliar  a  través  de  traballos  previamente  estruturados  ou  mediante

resumos de capítulos.

 Aumentar o tamaño da letra e o interliñado nos exames.

 Se os exames conteñen textos fragmentalos en pequenas partes.

 Intercalar preguntas de comprensión, cuestións curtas, de enumerar, opcionais...

 Presentar as preguntas do exame por escrito (non ditar). Nas probas escritas asegurarnos

de que comprendeu  o enunciado de todas as preguntas. Despois de 5 ou 10 minutos de

empezar  o exame,  é  aconsellable  preguntarlle  se  ten  algunha dúbida  e  animarlle  a

preguntarnos se non entende  ao longo do exame.

 Na medida do posible evitar preguntas de resposta aberta.

 Aclaracións sobre o exame antes do seu comezo.

 Permitir que o alumno/a responda na súa lingua materna ou que presente interferencias

entre o castelán e o galego e non penalizalo  por elo.

 Evitar a corrección  sistemática de todos os erros, faltas de ortografía, na súa escritura.

 Evitar que o alumno/a teña máis dun exame por día.

 Dar a coñecer a data das probas de avaliación con tempo de antelación

 Ofrecer  alternativas  complementarias  de  avaliación  ao  exame  escrito:  exame  oral,

exame tipo test...

 Avaliar as tarefas, probas, traballos ou exames  en función do seu contido. As faltas de

ortografía non deben influír na avaliación dos mesmos.

 Uso de ordenador de ser posible.
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Programas de reforzo

Destinados as áreas instrumentais básicas dirixido a alumnos e alumnas de 1º e 2º de ESO

con exención da 2ª lingua estranxeira que presentan dificultades continuadas de aprendizaxe, sobre

todo nas áreas lingüísticas. Un grupo de 2º é apoiado por unha profesora da especialidade de Lingua

Castelá e os cinco grupos restantes polas especialistas de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e

Linguaxe.

Programas de recuperación

Para  alumnos  e  alumnas  que  repiten  ou  que  pasaron  de  curso  con  obxectivos  non

conseguidos. O seguimento dos pendentes  está indicado nun apartado específico

Programas de enriquecemento curricular

Dirixido a alumnos e alumnas diagnosticados de Altas Capacidades co fin de proporcionarlle

ferramentas para que amplíe, afonde ou investigue sobre temas relacionados coas súas aptitudes

sobresaíntes.

Medidas extraordinarias (Sección 2ª, Artº 9 do Decreto 299/2011, do 7 de decembro)

Medidas  que  requiren  modificacións  significativas  do  currículo  ordinario  e  cambios

esenciais no ámbito organizativo, así como, nos elementos de acceso ao currículo.

         Alumnado con dificultades a nivel motórico e con mobilidade reducida:  

Presentan  unha  necesidade  educativa  permanente  e  para  dar  unha  resposta  correcta   é

necesario introducir axudas pedagóxicas de carácter persoal,  material  e técnico co obxectivo de

acceder á súa aprendizaxe, coñecendo o seu entorno e as experiencias que poden levarse nel.

A resposta educativa do centro é ofrecerlle as adaptacións que se deben realizar para así

proporcionar a atención máis apropiada ás necesidades que precisen:

 Adaptación nos elementos de acceso persoais (  profesoras especialistas de PT e AL

apoiando na aula  ordinaria  e  apoios  individualizados  nalgunha materia  do  currículo

coordinándose co profesorado das mesmas) recursos e  materiais necesarios, como o uso

do ordenador táctil en todas as materias, IPad, mesas con escotadura...

 Adaptación  nos  elementos  básicos  do  currículo  referidos  ás  modificacións  de

obxectivos,  contidos,  estratexias  de  ensino-aprendizaxe  e  avaliacións:  realización  de

Adaptacións Curriculares  naquelas materias que o precisen.
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Ciclo de Formación Profesional Básica de Servizos Comerciais

O profesorado debe de ter sempre en conta a diversidade do alumnado e, se compre, recorrer

a mecanismos que aseguren unha atención axustada ás características individuais dos mesmos, a

través  da  identificación  das  súas   necesidades  educativas,  da  súa  valoración  e  da  posterior

aplicación das medidas correctoras, metodoloxía adaptada ás necesidades de aprendizaxe e apoio

individualizado.                   

16. Concreción dos elementos transversais
A  comprensión  lectora,  a expresión  oral  e  escrita, a  comunicación  audiovisual,  as

tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,  o  emprendemento,  e  a  educación  cívica  e

constitucional  traballaranse  en  todas  as  materias,  sen  prexuízo  do  seu  tratamento  específico

nalgunhas das materias de cada etapa.

En todos os contidos da materia de Xeografía e Historia fomentarase a correcta expresión

oral e escrita. Para tal fin pretendemos traballar a lectura, non só dos manuais, senón tamén de

textos  xornalísticos  e  de  libros  de  contido  histórico,  ademais  de  favorecer  a  expresión  escrita

mediante  a  realización  de composicións,  resumos  e  comentarios  de mapas,  gráficas,  láminas  e

textos.  O fomento da lectura permitirá incidir na vertente comprensiva, na capacidade de analizar e

extraer informacións, de xerarquizalas e relacionalas segundo o aspecto que se queira salientar, de

argumentar opinións, de saber matizalas considerando as visións alleas e mantendo unha actitude

dialogante cos escritos que non contradiga a súa base textual... De aí a importancia  de falar das

lecturas en debates ou foros de discusión.   Os obxectivos serán os seguintes:

 Potenciar o gusto pola lectura

 Entender a lectura como unha fonte de coñecemento e de enriquecemento lingüístico.

 Fomentar  a  lectura  reflexiva  e  que  favorezan  as  potencialidades  do  alumnado  para

realizar unha lectura en valores.

 Promover  o diálogo arredor das lecturas entre o alumnado como medio para iniciar

postas en común.  

 Estimular a elaboración propia de textos.

 Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos  de

aprendizaxe e desfrute.
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Outro aspecto a traballar durante todo o curso será a expresión escrita para que o alumno

desenvolva a habilidade de comunicar coñecementos de forma  correcta e lóxica.  É importante

axudalo a comprender e a expresarse como maneira máis idónea de estrutura o pensamento.  O

desenvolvemento da  Expresión Oral  non pode circunscribirse ás  áreas  ou materias  lingüísticas.

Debe estar estreitamente vinculadas ás distintas áreas ou materias do Currículo Educativo. Desta

forma  poténciase  o  desenvolvemento  competencial  do  alumnado,  implicando  o  alumnado  na

utilización, aplicación e transmisión dos coñecementos e habilidades que vai adquirindo ao longo

do seu ensino.

No desenvolvemento dos contidos e competencias será preciso dar pautas, indicacións e

estratexias para escribir correctamente e explicarse adecuadamente. Os estándares de avaliación e

os indicadores de logro valorarán tamén elementos da expresión oral e escrita do alumnado como

parte integrante da aprendizaxe.

Outro aspecto fundamental é o de ensinar ao alumnado a expresarse en diferentes rexistros

tendo en conta o ámbito privado ou público,  familiar  ou escolar no que se atope.  O alumnado

debería dominar a expresión escrita e oral para manexarse idoneamente en diferentes situacións,

académicas, profesionais, familiares e sociais en xeral.

Outro   recurso  metodolóxico  será  o  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación na aula co obxectivo de ampliar, aclarar ou completar contidos.  Sería conveniente

integrar  de  forma  transversal  nas  diferentes  áreas  de  coñecemento  a  análise  de  mensaxes  ou

contidos  ofrecidos  a  través  dos  chamados  mass-media,  principalmente  a  televisión.  Utilizar  o

ordenador   como recurso didáctico complementario para reforzar ou ampliar as aprendizaxes que se

levan a cabo na aula. Os diferentes contidos e Competencias Clave traballaranse tanto desde o uso

das ferramentas tradicionais como na realización de actividades interactivas, comentario de imaxes

ou vídeos extraídos da Internet ou co apoio doutros contidos e aplicacións procedentes da web ou

dos mass-media.

Outro aspecto transversal a considerar será o da educación en valores, para que o alumnado

se integre nunha sociedade  tolerante,  solidaria,  responsable  e  dialogante.  A Educación cívica e

constitucional  contribúe  a  desenvolver  este  novo  reto  educativo  propiciando  a  adquisición  de

habilidades e virtudes cívicas para exercer a cidadanía democrática, desenvolvendo o coñecemento

das  nosas  institucións  e  do noso ordenamento  xurídico básico e  favorecendo a convivencia en

sociedade.  Este  elemento  educativo  transversal  pretende  o  desenvolvemento  das  alumnas  e  os

alumnos como persoas dignas e íntegras, o que esixe reforzar a autonomía, a autoestima e o afán de
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superación, e favorecer o espírito crítico para axudar á construción de proxectos persoais de vida.

Tamén se contribúe a mellorar as relacións interpersoais na medida en que a educación cívica e

constitucional favorece a utilización sistemática do diálogo. Para isto, propóñense actividades que

favorecen  a  convivencia,  a  participación,  o  coñecemento  da  diversidade  e  das  situacións  de

discriminación e inxustiza, que deben permitir consolidar as virtudes cívicas necesarias para unha

sociedade democrática.

A materia de Historia favorece  o coñecemento dos fundamentos e os modos de organización

das  sociedades  democráticas  polo  que  axuda  a  valorar  positivamente  a  conquista  dos  dereitos

humanos e a rexeitar os conflitos entre os grupos humanos e as situacións de inxustiza.  O currículo

tamén atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre problemas e as súas

posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos alumnos para analizar,

valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás demais persoas. O obxectivo é

proporcionar ao alumnado unhas pautas correctas de convivencia, tales como o respecto e o diálogo,

ademais da transmisión dunha serie de actitudes que lles capaciten, para levar a cabo unha vida

digna  e  consciente  nunha  sociedade  democrática  e  participativa.  Este  obxectivo  coincide  e

complementa a un dos principais fins das Ciencias Sociais que consiste en preparar cidadáns para

convivir  en sociedade e  contribuír  á  cultura en desenvolvemento.  Un ensino ben orientado das

Ciencias Sociais lograría que os alumnos, segundo a súa idade, percibisen os problemas mundiais

nunha xusta medida, axudándolle a  comprender mellor o mundo en que vive e o papel que el,

persoalmente, pode e debe facer.  A maior identificación do alumno cos coñecementos, derivados do

Medio,  fomenta  nel  actitudes  e  valores  que  fan  xurdir  compromisos  persoais  respecto  da  súa

actuación no Medio no que se desenvolve e por extensión co planeta no que vive, favorecendo a

adquisición de valores tales como: solidariedade, igualdade, respecto, tolerancia, etc. En primeiro

lugar, é necesario que o educador reflexione e estableza a existencia de tres tipos de valores:

 O primeiro, os valores chamados universais ou metas. Están baseados en principios

universais,  e  con  eles  todas  as  persoas  están  de  acordo.  Son  a  solidariedade,  a

igualdade, o respecto, etc.

 Temos despois os valores medios, baseados en regras convencionais que marca a

cultura e a posición social que se ocupa. Estes valores simbolizan os camiños para

alcanzar  os  valores  universais.  Son  os  estilos  de  vida,  os  modos  de  vivir,  a

sexualidade, as opcións de traballo, etc.
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 A continuación están os contravalores, que son os valores antagónicos dos universais

ou metas (racismo, terrorismo, etc.). Ademais, pola súa utilidade distinguimos tamén

outros dous tipos de valores. Os persoais, que constitúen a base da conduta dunha

persoa,  é  dicir  a  autonomía,  independencia,  etc.  e  os  valores  sociais,  que  son

necesarios para a convivencia pacífica e respectuosa cos demais,  sendo necesario

situalos por encima dos intereses persoais.

Os obxectivos a desenvolver nos diferentes cursos serán:

- Axudar  o individuo a pensar e comprender os diferentes valores e a implicación

práctica da súa expresión con relación a  un mesmo,  os demais,  a sociedade e  o

mundo enteiro en xeral.

- Profundar no entendemento, a motivación e a responsabilidade con respecto á toma

de decisións persoais e sociais.

- Inspirar ao individuo a escoller os seus valores persoais, sociais, morais e espirituais,

e a coñecer métodos prácticos para desenvolvelos e profundar neles.

- Coñecer situacións onde se dean os distintos valores e recoñecelas como positivas.

- Desenvolver o sentido da responsabilidade das nosas accións.

- Asumir as consecuencias dos propios erros.

- Valorar o uso dos distintos valores para superar os problemas.

- Identificar e coñecer distintos personaxes relacionados coa paz.

- Coñecemento  e  comprensión  dos  conceptos.  de  unidade,  tolerancia,

responsabilidade,  respecto,  liberdade,  paz,  honestidade,  felicidade,  cooperación,

amor , igualdade e humildade.

- Participación activa nas distintas actividades propostas.

- Respectar aos distintos membros da Comunidade Educativa e da sociedade en xeral.

- Expresar  as  opinións  de  maneira  relaxada  e  escoitar  a  dos  demais  con  actitude

tolerante.

- Valorar e respectar o patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico e

social,  asumindo  as  responsabilidades  que  supón  a  súa  conservación  e  mellora,

apreciándoo  como  fonte  de  desfrute  e  utilizándoo  como  recurso  para  o

desenvolvemento individual e colectivo.

- Apreciar os dereitos e liberdades humanas como unha conquista irrenunciable da

humanidade  e  unha  condición  necesaria  para  a  paz,  denunciando  actitudes  e
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situacións  discriminatorias  e  inxustas  e  mostrándose  solidario  cos  pobos,  grupos

sociais e persoas privados dos seus dereitos e dos recursos económicos necesarios.

Para traballar os elementos transversais contemplamos a posibilidade, no futuro, de traballar

por proxectos de cara ao futuro.

17. Actividades complementarias e extraescolares para o curso
2019-2020
As actividades complementarias e extraescolares desempeñan  un papel moi importante na

formación integral, pois permítenlle ao alumnado:

- Entrar en contacto directo coa temática  obxecto de estudo.

- Adoitar observarse a realidade do mundo como fonte de coñecemento.

- Saír do seu medio habitual.

- Aproveitar  as  saídas  para  practicar  a  convivencia  e  desenvolver  a

sociabilidade.

Todas actividades reseñadas abaixo son orientativas.  De seguro, só se farán algunhas

delas, tanto por razóns económicas como de tempo.

 Percorridos pola cidade de Santiago para alumnos de Xeografía de 2º de bacharelato

para facer un estudo xeomorfolóxico da cidade. 

 Saída de traballo á Catedral de Santiago. Alumnos de Historia da Arte de 2º de

Bacharelato co obxectivo de coñecer en directo o Románico e o Barroco.

 Saída pola cidade de Santiago facendo un itinerario que percorra as antigas murallas e

os principais edificios. Alumnos ESO e Bacharelato.

 Visita  ao  Museo do pobo galego  e  ao  CGAC.  Alumnos  de  ESO (  ao  CGAC para

alumnos de 2º de Bacharelato).

 Itinerario en Santiago para estudar o urbanismo e a arquitectura contemporáneas, para

ESO e Bacharelato.

 Posibilidade de visitas as exposicións temporais de arte contemporánea nas galerías de

Compostela, no Gaias e nas diferentes fundacións da cidade (por determinar). Destinada

ao alumnado de  Historia da Arte.

 Outras saídas posibles si as circunstancias do presente curso o permiten:
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 Posibilidade de visitar as diversas exposicións que ofreza a programación do Concello

ou o Consorcio ao longo do curso escolar.

 Saída á cidade de A Coruña se a programación da Fundación Barrié, Museo de Belas

Artes,  ou  calquera  outra  entidade  ofrecese  algunha  actividade  interesante  para  a

formación dos nosos alumnos e alumnas.

 E todas aquelas outras actividades de interese didáctico que se programan cada curso

por  parte  de  diferentes  institucións  que  contan  cun  programa  educativo:  Concello,

Deputación, Caixas de Aforro, Auditorio, Museos, etc..

 Colaboración co Departamento de Educación Física.

18.  Mecanismos  de  revisión,  avaliación  e  modificación  da
programación didáctica en función dos resultados académicos e
procesos de mellora.

Os compoñentes do Departamento de Xeografía e Historia habilitarán as medidas ordinarias

ou extraordinarias máis adecuadas para corrixir calquera carencia o dificultade atopada durante o

curso.  Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados  colectivos ou individuais que

permitan solucionar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio

educativo.

         Os profesores de Xeografía e Historia pretendemos promover a autoavaliación da realización

das programacións didácticas. Para levar a cabo esta reflexión empregaremos diferentes ferramentas

e rúbricas  como as expostas abaixo:

Escala de valoración

1. Idoneamente

2. Suficiente

3. Con dificultade

AUTOAVALIACIÓN
RESULTADOS

PROPOSTA DE
MELLORA

1 2 3

Preparación da
clase e dos materiais
didácticos

Hai coherencia entre o programado e o desenvolvemento das
clases.
Existe unha distribución temporal equilibrada.
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O desenvolvemento da clase é o adecuado as características do
grupo

Utilización dunha
metodoloxía
adecuada.

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das
capacidades do alumnado.
Considerouse  a  interdisciplinariedade  (en  actividades,
tratamento de contidos, ...).
Observáronse aprendizaxes significativos.

Regularización da
 práctica
docente.

 Grao de seguimento dos alumnos.
Validez dos recursos utilizados na clase para os aprendizaxes.
Os  criterios  de  promoción  están  consensuados  entre  os
profesores

Avaliación  dos
aprendizaxes  e
información  que  de
eles  se  da  aos
alumnos  e  ás
familias.

Os  criterios  de  avaliación  positiva  están  vinculados  aos
obxectivos e aos contidos.
Os  instrumentos  de  avaliación  permiten  rexistrar  numerosas
variables do aprendizaxe.
Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación son
coñecidos por alumnos e familias
Os  criterios  de  cualificación  están  axustados  á  tipoloxía  de
actividades planificadas.

Outros aspectos Ofreceuse  resposta  ás  diferentes  capacidades  e  ritmos  de
aprendizaxe.
As medidas e recursos ofrecidos foron suficientes
Aplicáronse  medidas  extraordinarias  recomendadas  polo
equipo docente atendendo aos informes psicopedagóxicos

     As reunións do departamento fixaranse o último martes de cada mes, logo do remate das

clases da tarde, 18:15. Pretenderase seguir o seguinte P  lan de traballo.

 MES ACTIVIDADES E DOCUMENTACIÓN Observacións 
SET Realización probas extraordinarias Deben ser elaboradas polo 

profesorado do curso correspondente 

1ª Reunión ordinaria 
 Elaboración do plan de traballo do 
departamento para o curso actual. 
 Organización do curso escolar. 

2ª reunión ordinaria (Despois do claustro 
inicio curso) 
Elaboración da programación didácticas. 

Elaboración da proposta  de actividades 

 Distribuír quendas e materias entre os
diferentes membros. 
Debe darse difusión da información 
das programacións entre o alumnado e
familias (especialmente criterios de 
cualificación). As programacións 
deberán ser publicadas na web do 
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complementarias e extraescolares centro.
Entregar en formato dixital á 
vicedirección ou responsable de 
actividades 

OUT 
Elaboración de plans de recuperación de 
materias pendentes e plans de alumnado r
epetidor. 
Elaboración das posibles Adaptacións 
Curriculares. 

Elaborar necesidades de material do 
departamento e entrega á/ao 
secretaria/o do centro. 

NOV 4ª Reunión ordinaria 
 Analizar o grao de desenvolvemento 
da programación. 

DEC 5ª Reunión ordinaria 
 Analizar o grao de desenvolvemento 
da programación. 
 Análise e valoración dos resultados 
académicos da 1ª avaliación. 
 Establecemento das modificacións 
oportunas e propostas de mellora a 
partir dos resultados anteriores. 
 Análise e valoración do proceso de 
ensino e da práctica docente. 

XAN 6ª Reunión ordinaria 
Analizar o grao de desenvolvemento 
da programación. 

Establecemento das modificacións 
oportunas e propostas de mellora.
 

FEB Reunión ordinaria Analizar o grao de desenvolvemento 
da programación.
Análise dos resultados académicos

MAR Reunión ordinaria Analizar o grao de desenvolvemento 
da programación.
Análise dos resultados académicos

ABR Reunión ordinaria Analizar o grao de desenvolvemento 
da programación.
Análise dos resultados académicos

MAY Reunión ordinaria
Análise dos resultados académicos

XUÑ Reunión ordinaria Análise dos resultados académicos
Resolución de reclamación, de habelas
Valoración dos resultados nas probas 
ABAU
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Elaboración memoria final
Realización das probas da convocaria 
extraordinaria de setembro.

19. A  Programación didáctica e o Plan Tic's

Na  actualidade  a  situación  é  de  franca  extensión  do  emprego  educativo  dos  medios

informáticos,  impulsada,  ademais  de  polas  razóns  mencionadas,  pola  incorporación  desas

tecnoloxías ás aulas ordinarias, así como polo aumento no número de profesorado con formación e

interese  polo  seu  uso  didáctico.  Por  outra  parte,  estase  a  producir  unha  notoria  expansión  da

chamada “democratización da informática”, isto é, do número de fogares que contan con ordenador

e cunha conexión a internet, en moitos casos de alta velocidade. Así, segundo o IGE, a fracción de

fogares galegos con ordenador pasou dun 29% en 2002 ao 52% en 2007, e a fracción de conexións

de alta velocidade a internet nos fogares do 36% en 2003 ao 80% en 2007. En definitiva, estamos

perante un marco xeral de transformación da relación entre TIC e educación, o que xustifica a

elaboración de plans que “impliquen un cambio metodolóxico e unha adaptación á realidade para o

mellor  aproveitamento  das  posibilidades  que  as  tecnoloxías  da  información  e  a

comunicaciónofertan”, tal como sinala no seu anexo VI o Decreto 133/2007.

O IES A Pontepedriña vén levando a cabo, desde hai varios anos, unha aposta firme polo

emprego das novas tecnoloxías como ferramentas educativas, como evidencian o incremento das

aulas de informática, os encerados e pantallas dixitais, o espazo maker ... así como a participación

en proxectos de formación e de grupos de traballo ao redor do tema.

O Departamento de Xeografía e Historia fai uso dos medios informáticos:

 Uso habitual da aula virtual

 Uso ocasional das aulas de informática

 Uso diario  dos ordenadores  das  aulas,   dos  encerados  dixitais  interactivos   e   dos

canóns.

 O departamento tamén conta con ordenadores portátiles para o uso dos seus membros. 

 Uso dos ordenadores abalar nos primeiros cursos da ESO.  .

 Dispoñemos dunha aula de audiovisuais para a materia de Historia da Arte compartida

cos Departamentos de Clásicas e de Relixión.
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20. Plan Lector

O  Ministerio  de  Educación  co  fin  de  impulsar  o  desenvolvemento  das  capacidades

comunicativas  dispuxo  a  organización  e  desenvolvemento  do  Plan  Lector  (PL)  en  todas  as

institucións educativas públicas e privadas de Inicial, Primaria e Secundaria da Educación Básica

Regular.

O Plan Lector é  unha estratexia pedagóxica para fomentar e orientar a práctica da lectura

dos estudantes e docentes. Trátase de que lean contos, revistas, fascículos, libros, obras literarias e

manuais, de acordo coas súas características afectivas e cognitivas, os seus intereses e necesidades. 

Ler para comprender, analizar, sintetizar, valorar e emitir xuízos críticos sobre textos escritos

relacionados  coas  ciencias,  as  humanidades,  as  tecnoloxías,  as  artes,  os  deportes,  a  creación  

literaria e a cultura en xeral.

Búscase que cada estudante e mestre lea  material bibliográfico  fóra das horas de clases e

incluíndo as vacacións escolares.

Sería interesante que os docentes dediquen  unhas horas das súas clases para compartir cos

seus alumnos os contidos das  lecturas elixidas de maneira que se xere un ambiente favorable para o

éxito e continuidade do Plan Lector.

Para facilitar este  labor pódense usar as bibliotecas escolares, públicas e municipais, así

como  libros  e  outros  materiais  bibliográficos  existentes  nos  fogares  e  outros  espazos  de  cada

localidade. É un imperativo que cada pai de familia faga seu o do seu fillo ou filla para apoialo e

acompañalo  co  fin  de  que  alcance  o  obxectivo  de  ler  con  motivación  e  satisfacción  os  libros

seleccionados. O obxectivo é conseguir que a  lectura comprensiva de textos escritos se converta

nun hábito cotián.

En relación ao arriba exposto os compoñentes do Departamento de Xeografía e Historia

incluimos na nosa programación unha relación de libros recomendados en cada curso, cuxa lectura

recibirá  a  súa  conseguinte  recompensa  na  nota.  Neste  sentido  as  recensións  que  realicen  os

estudantes sobre algúns dos libros que se recomendan, teranse en conta na cualificación sumando

ata 1 punto máis, sempre que teñan acadado o nivel de aprobado na materia.

Podemos sintetizar os obxectivos que pretende o Plan Lector:

 Potenciar o gusto pola lectura e as habilidades de lectoescritura posto que constitúen  o

piar de calquera aprendizaxe significativo.

 Departamento de Xeografía e Historia. IES Pontepedriña. Curso 2019-20
355



  Crear ambientes que favorezan o desexo de ler e axuden a concibir a lectura como unha

actividade pracenteira.

 Presentar  a  lectura  e  a  escritura  como fontes  de  coñecemento  e  de  enriquecemento

lingüístico e persoal indispensables na “sociedade da información”.

 Animar  a  afección  pola  lectura  mediante  unha  selección  de  obras  que  ademais  de

formativas resulten atractivas para os estudantes.

  Estimular a elaboración propia de textos evitando a reproducción exacta dos contidos

lidos.

 Promover  a  sensibilidade,  a  imaxinación,  a  creatividade  e  as  habilidades  críticas  e

interpretativas.

 Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que

sirvan para definir miradas persoais.

 Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias.

 Fomentar  o  uso  da  biblioteca  e  da  aula  de  informática  utilizándoas  como  espazos

privilexiados de aprendizaxe e desfrute.

 Para aplicar o Plan Lector recomendados diferentes lecturas  que xa vimos reseñando en

cada curso. As recensións que realicen os estudantes sobre algúns dos libros, teranse en

conta na cualificación sumando ata 1 punto máis, sempre que teñan acadado o nivel de

aprobado na  materia.  Ademais  das  recensións  deberán acreditar  a  lectura  dos  libros

respostando a cuestións orais.

21. A Programación didáctica e o Plan de Convivencia

A contribución  ao  Plan  de  Convivencia  está  claramente  relacionada  coa  educación  en

valores e na que o departamento mostra unha total impricación.

Un  dos  obxectivos  das  CCSS  é  proporcionar  ao  alumno/a  unhas  pautas  correctas  de

convivencia, tales como o respecto e o diálogo, ademais da transmisión dunha serie de actitudes que

lles  capaciten,  para  levar  a  cabo unha vida  digna  e  consciente  nunha sociedade democrática  e

participativa.

Algúns  dos  obxectivos  explicitados  no  apartado  da  educación  en  valores  son  a  nosa

contribución ao Plan de convivencia do Centro:

- Axudar ao individuo a pensar e comprender os diferentes valores e a implicación práctica

da súa expresión con relación a un mesmo, os demais, a sociedade e o mundo enteiro en xeral.
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- Inspirar ao individuo a escoller os seus valores persoais, sociais, morais e espirituais, e a

coñecer métodos prácticos para desenvolvelos e profundar neles.

- Coñecer situacións onde se dean os distintos valores e recoñecelas como positivas.

- Valorar o uso dos distintos valores para superar os problemas.

-  Coñecemento  e  comprensión  dos  conceptos.  de  unidade,  tolerancia,  responsabilidade,

respecto, liberdade, paz, honestidade, felicidade, cooperación, amor , igualdade e humildade.

- Respectar aos distintos membros da Comunidade Educativa e da sociedade en xeral.

- Expresar as opinións de maneira relaxada e escoitar a dos demais con actitude tolerante.

- Valorar e respectar o patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico e social,

asumindo as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora, apreciándoo como fonte de

desfrute e utilizándoo como recurso para o desenvolvemento individual e colectivo.

-  Apreciar  os  dereitos  e  liberdades  humanas  como  unha  conquista  irrenunciable  da

humanidade  e  unha  condición  necesaria  para  a  paz,  denunciando  actitudes  e  situacións

discriminatorias e inxustas e mostrándose solidario cos pobos, grupos sociais e persoas privados dos

seus dereitos e dos recursos económicos necesarios.

Estes obxectivos son traballados en todas as materias e cursos nos que o departamento de

CCSS imparte clase, incidindo sobre todo na Secundaria Obrigatoria.
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