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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Contextualización

O presente  texto  recolle  a programación didáctica do Departamento de Xeografía  e

Historia para o curso 2021-2022 do IES Praia Barraña de Boiro.

O  IES  Praia  Barraña  atópase  en  Boiro,  unha  vila  de  aproximadamente  19.000

habitantes e 86  km², situada na vertente meridional da Serra do Barbanza. A súa oferta

educativa inclúe a ESO e o Bacharelato en todas as modalidades recoñecidas pola

LOMCE: Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais e Artes, este último,

único na zona do Barbanza.

Os alumnos que cursan estudos no Centro proceden fundamentalmente do CEIP Praia

Xardín (centro adscrito)  e no caso do Bacharelato tamén doutros institutos tanto do

propio  concello  coma  de  outros  próximos,  neste  último  caso,  para  cursar,

fundamentalmente, o Bacharelato de Artes.

As disciplinas que compoñen a área de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia teñen

como  obxectivo  o  coñecemento  da  sociedade,  a  súa  organización  e  o  seu

funcionamento ao longo do tempo e coñecer espazo onde se desenvolven

A programación do Departamento é a ferramenta básica que debe guiar o noso traballo

cada curso,  pero ao mesmo tempo, dita programación debe ser  entendida coma un

instrumento  flexible  e  aberto,  en  continua  revisión,  para  adoptar  aquelas  melloras

oportunas  e  necesarias,  que  deberán  ser  acordadas  nas  diferentes  reunións  do

Departamento e recollidas en acta. 

No  curso  actual,  2021/202,  o  IES  ten  unha  matrícula  de  428  alumnos/as  (  185

matriculados  na  ESO,  236 en bacharelato  e 7  na aula  de  educación  especial)  e  o

claustro está formado por un total de 44  docentes.
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1.2. marco legal

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

Lei  Orgánica  8/2013,  do  9  de  decembro,  para  a  mellora  da  calidade  educativa

(LOMCE). 

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

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

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as

competencias,  os  contidos  e  os  criterios  de  avaliación  da  educación  primaria,  a

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

-  Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do

29). No caso das programacións didácticas de Educación Primaria,  Decreto 105/2014,

do  4  de  setembro,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación  primaria  na

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9). 

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

configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas  etapas  de

educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa

oferta (DOG do 21). 

- RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación

Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de

educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato

no curso académico 2021/22 .

- Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso

2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma

de Galicia 

1.3. Composición do departamento

Durante o curso 20201-2022 o Departamento de Xeografía e Historia estará composto

por  catro  profesores:  Nieves  González  Fernández  (xefa  de  departamento),  Roberto

Agrelo Tubio, María del Carmen Rodríguez Lemos e Ana María Pose Blanco.
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1.4. Materias impartidas polo departamento

O  Departamento  de  Xeografía  e  Historia  imparte  materias  nas  dúas  etapas  da

Educación Secundaria: educación secundaria obrigatoria (ESO) e educación secundaria

post-obrigatoria (bacharelato). Este curso académico o departamento asume, ademais,

como materia afín, tres horas de Inglés en 1º curso de ESO.

CURSOS E GRUPOS NOS QUE IMPARTEN MATERIAS OS MEMBROS DO

DEPARTAMENTO

ETAPA CURSO GRUPOS MATERIA

ESO 1º 2 Xeografía e Historia. 

2º 2 Xeografía e Historia

2º
1 Paisaxe e

Sustentabilidade 

3º 2 Xeografía e Historia

4º 3 Xeografía e Historia

BACHARELATO

1º

3 Historia do mundo

contemporáneo

1 Fundamentos da Arte

I

2º

4 Historia de España

1 Fundamentos da Arte

II

1 Xeografía de España

1 Historia da Arte

1 Patrimonio artístico e

cultural de Galicia
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1.5. Distribución das materias entre o profesorado do departamento

PROFESOR MATERIA CURSO

María Nieves González

Fernández

Paisaxe e Sustentabilidade 2ª ESO 

Historia do Mundo

Contemporáneo
1º Bacharelato

Historia da Arte 2º Bacharelato

Roberto Agrelo Tubío

Xeografía e Historia 1º ESO

Historia de España 2º Bacharelato

María del Carmen Rodríguez

Lemos

Xeografía e Historia 2º ESO

Xeografía e Historia 3º ESO

Fundamentos da Arte I 1º Bacharelato

Fundamentos da Arte II 2º Bacharelato

Ana María Pose Blanco

Inglés 1º ESO

Xeografía e Historia 4º ESO
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Xeografía de España 2º Bacharelato

Patrimonio artístico e cultural

de Galicia
2º Bacharelato
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2. ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO

2.1. Obxectivos xerais da ESO

Seguindo o artigo 10 do decreto 86/2015, a educación secundaria obrigatoria contribuirá

a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:

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.

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 coas demais persoas, así  como rexeitar a violencia,  os

prexuízos  de  calquera  tipo  e  os  comportamentos  sexistas,  e  resolver

pacificamente os conflitos. 

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.
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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

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento,

na lectura e no estudo da literatura.

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

apropiada.

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.

m) Coñecer e aceptar  o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,

respectar as diferenzas,  afianzar  os hábitos de coidado e saúde corporais,  e

incorporar  a  educación  física  e  a  práctica  do  deporte  para  favorecer  o

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da

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

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

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

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.

o) 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.
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2.2. Contribución das materias ao desenvolvemento das competencias clave

A aprendizaxe da Xeografía e Historia na etapa da ESO debe contribuír á adquisición,

por parte dos alumnos e as alumnas, das competencias clave, tal e como se recolle no

Real  Decreto  1105/2014  do  Ministerio  de  Educación,  Cultura  e  Deporte,  de  26  de

decembro,  polo  que  se  establece  o  currículo  básico  da  Educación  Secundaria

Obrigatoria e do Bacharelato. A continuación indícanse tales competencias, en orde da

importancia que ten nelas a Xeografía e a Historia: 

1) Competencias sociais e cívicas. A Xeografía e Historia debe contribuír especialmente

á adquisición destas competencias, en canto que facilita a comprensión da realidade

social,  actual  e  histórica,  dotando  os  alumnos  e  alumnas  de  coñecementos,

capacidades e actitudes para participar de forma activa na sociedade, como cidadáns

de pleno dereito. 

2) Conciencia e expresións culturais. A contribución á adquisición desta competencia

está presente especialmente na Historia, a través da súa vertente de coñecer e valorar

as manifestacións artísticas e culturais ao longo do tempo nas diferentes sociedades. A

análise  dalgunhas  obras  relevantes  favorece  a  apreciación  das  obras  de  arte,

desenvolve habilidades perceptivas e de sensibilización, ao tempo que axuda a valorar

e respectar o patrimonio cultural, e a interesarse pola súa conservación. 

3) Competencia en comunicación lingüística. A Xeografía e a Historia deben contribuír á

adquisición  desta  competencia  a  través  da  utilización  da  linguaxe  verbal,  expondo

opinións  ou  información,  debatendo,  etc.  ;pero  tamén  é  importante  desenvolver  a

linguaxe  non verbal,  en especial,  a  cartográfica  e a  imaxe,  para a  comprensión da

realidade e a interpretación de linguaxes icónicas, simbólicas e de representación. 

4)  Competencia  dixital.  Débese  potenciar  a  procura,  obtención  e  tratamento  de

información accesible a través das actuais tecnoloxías da información e a comunicación,

adoptando unha actitude crítica ante a gran cantidade de información dispoñible, para

discernir a súa fiabilidade. 

5)  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía.  A

Xeografía e Historia pode tamén contribuír á adquisición da competencia matemática

mediante a utilización de operacións sinxelas, magnitudes, porcentaxes e proporcións,

nocións de estatística básica, escalas numéricas e gráficas, para o coñecemento dos

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade, tanto histórica como actual. Así mesmo,

a Xeografía en particular axuda á adquisición de competencias básicas en ciencia e
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tecnoloxía, xa que se relaciona estreitamente, nalgúns dos seus ámbitos de estudo, con

outras disciplinas científicas,  como a Bioloxía,  a Xeoloxía ou a Física,  que achegan

explicacións sobre os fenómenos xeográficos.  

6)  Aprender  a  aprender.  O  proceso  de  ensinanza  de  Xeografía  e  Historia  debe

proporcionarlles aos alumnos e ás alumnas a motivación e os instrumentos necesarios

que  lles  faciliten  a  aprendizaxe  autónomo  e  a  procura  de  respostas  ante  novos

problemas ou situacións que se lles poidan formular no presente ou no futuro. 

7)  Sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor.  A  Xeografía  e  a  Historia  poden

contribuír, por último, á adquisición desta competencia mediante o desenvolvemento de

actividades e investigacións en equipo, que obriguen os seus integrantes a planificar as

etapas de execución, a tomar decisións e, incluso, a elaborar propostas de solución

para determinados problemas do mundo actual. 

2.3. Xeografía e Historia, 1º ESO

Obxectivos Xeografía e Historia, 1º ESO

1.  Analizar e identificar as formas de representación do noso planeta utilizando datos

de coordenadas xeográficas. 

2.  Describir o medio físico europeo.   

3.  Situar no mapa de Europa as principais unidades e elementos do relevo continental.

4.   Coñecer,  describir  e  situar  no  mapa,  os  grandes  conxuntos  bioclimáticos  que

conforman o espazo xeográfico europeo.  

5.  Coñecer os principais espazos naturais de Europa.   

6.  Manexar diferentes representacións cartográficas e as súas escalas.   

7.  Localizar no mapamundi, as principais unidades do relevo mundial e os grandes ríos.

 8.  Localizar  no globo terráqueo, as grandes zonas climáticas e identificar as súas

características.   

9.   Analizar  a  acción do ser  humano sobre o medio e  as  súas  consecuencias.  10.

Comprender e explicar o proceso de hominización. 

11.  Analizar os principais acontecementos da historia da humanidade, situándoos nos

distintos períodos históricos. 

12.  Datar os diferentes períodos históricos situándoos en diferentes eixes cronolóxicos. 

13.  Coñecer os primeiros ritos relixiosos.

14.  Coñecer e describir as características da vida humana en cada período histórico. 

15.  Describir a organización socioeconómica das civilizacións, despois do neolítico. 
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16.  Comprender a diacronía e sincronía de diferentes culturas. 

17.  Recoñecer a importancia do descubrimento da escritura. 

18.  Comprender e explicar os principais trazos das culturas grega e romana.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Xeografía e Historia. 1º curso

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe 

Competencias
clave

Bloque 1. O medio físico

b
e
f
g

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

B1.1.  Coñecer  o
Sistema  Solar  e
establecer  as
relacións  entre  os
movementos  da
terra  e  a  existencia
das  estacións  e  do
día  e  da  noite,  e
comprender  a  súa
importancia  na
distribución  dos
climas e da Biota.

XHB1.1.1.  Interpreta
como  inflúen  os
movementos
astronómicos  na
distribución  da
radiación  solar  e  nas
zonas bioclimáticas do
planeta.

CAA
CMCCT
CD

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

CAA
CMCCT
CD

b
e
f
g

B1.2.
Representación
da  Terra.
Escala  e
linguaxe
cartográfica.

B1.2.  Identificar  e
distinguir  os
sistemas  de
representación
cartográfica,  en
soporte  analóxico  e
dixital,  e  as  súas
escalas

XHB1.2.1.  Clasifica  e
distingue  proxeccións,
e  compara  unha
proxección de Mercator
con unha de Peters.

CAA
CMCCT
CD

b
e
f
g

B1.3.
Proxeccións  e
sistemas  de
coordenadas.
Imaxes  de
satélite  e  os
seus  principais
usos.

B1.3.  Analizar  e
identificar o mapa, e
coñecer  as  imaxes
de satélite e os seus
usos principais.

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

CAA
CMCCT
CD

b
e
f
g

B1.4.
Localización.
Latitude  e
lonxitude.

B1.4.  Localizar
espazos  xeográficos
e lugares nun mapa
ou imaxe de satélite,
utilizando  datos  de
coordenadas
xeográficas.

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

CAA
CMCCT
CD

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

CAA
CMCCT
CD

b
e
f

B1.5.  Trazos
principais  do
relevo  do
mundo.  Clima:

B1.5.  Localizar  no
mapamundi físico as
principais  unidades
do  relevo  mundiais,

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

CAA
CMCCT
CD
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g
h

elementos  e
factores.
Diversidade
climática  no
planeta.

os grandes ríos e as
grandes  zonas
climáticas,  e
identificar  as  súas
características.

mundial.

b
e
f
g
h

B1.6. Medio físico
do mundo e de
Europa:  relevo
e hidrografía.

B1.6.  Ter  unha  visión
global  do  medio
físico  europeo  e
mundial, e das súas
características
xerais.

XHB1.6.1.  Localiza  nun
mapa físico mundial os
elementos  e  as
referencias  físicas
principais:  mares  e
océanos,  continentes,
illas  e  arquipélagos
máis  importantes,  ríos
e  cadeas  montañosas
principais.

CAA
CMCCT
CD
CCL

XHB1.6.2.  Elabora
climogramas  e  mapas
que sitúen os climas do
mundo  e  reflictan  os
elementos  máis
importantes.

CAA
CMCCT
CD
CCL

b
e
f
g
h
m

B1.7.  Medio
natural
europeo:
principais
trazos.

B1.7.  Ser  capaz  de
describir  as
peculiaridades  do
medio  físico
europeo.

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

CAA
CMCCT
CD
CCL
CAA

b
e
f
g

B1.8.  Unidades
do  relevo  do
espazo
xeográfico
europeo.

B1.8.  Situar  no  mapa
de  Europa  as
unidades  e  os
elementos  principais
do  relevo
continental.

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

CAA
CMCCT
CD

b
e
f
h
m

B1.9.  Conxuntos
bioclimáticos
do  espazo
xeográfico
europeo. 

B1.9.  Coñecer,
comparar e describir
os  grandes
conxuntos
bioclimáticos  que
conforman o espazo
xeográfico europeo.

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

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

CAA
CMCCT
CD

b
e
f
m

B1.10.
Diversidade  de
espazos
naturais
europeos.

B1.10.  Coñecer  os
principais  espazos
naturais  do  noso
continente.

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

CAA
CMCCT
CD

b
e
f
g
h
m

B1.11.  Medio
natural: áreas e
problemas
ambientais.

B1.11.  Coñecer,
describir e valorar a
acción  do  ser
humano  sobre  o
ambiente  e  as  súas
consecuencias.

B1.11.1.  Realiza
procuras  en  medios
impresos  e  dixitais
referidas  a  problemas
ambientais  actuais,  e
localiza  páxinas  e
recursos  da  web
directamente
relacionados con eles.

CAA
CMCCT
CD
CCL

Bloque 3. A Historia

g
l
ñ

B3.1.  Relación
entre o pasado,
o presente e o
futuro  a  través
da historia.

B3.1. Recoñecer que o
pasado  non  está
"morto  e  enterrado",
senón  que
determina  o
presente  e  os
posibles  futuros  e

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

CSC
CCEC

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 15



espazos,  ou  inflúe
neles.

g
l
ñ

B3.2.  Fontes
históricas.

B3.2.  Identificar,
nomear  e  clasificar
fontes  históricas,  e
explicar  diferenzas
entre  interpretacións
de fontes diversas.

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

CSC
CAA

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

CSC
CAA

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

CSC
CAA

l
ñ

B3.3.  Cambio  e
continuidade.

B3.3.  Explicar  as
características  de
cada tempo histórico
e  certos
acontecementos que
determinaron
cambios
fundamentais  no
rumbo  da  historia,
diferenciando
períodos  que
facilitan  o  seu
estudo  e  a  súa
interpretación.

XHB3.3.1.  Ordena
temporalmente  algúns
feitos  históricos  e
outros  feitos
salientables,  utilizando
para  iso  as  nocións
básicas  de  sucesión,
duración  e
simultaneidade.

CSC
CMCCT

f
l
ñ

B3.4.  Tempo
histórico.

B3.4. Entender que os
acontecementos  e
os procesos ocorren
ao longo do tempo e
á  vez  no  tempo
(diacronía  e
sincronía).

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

CSC
CMCCT

h
l
ñ

B3.5. Vocabulario
histórico  e
artístico.

B3.5.  Utilizar  o
vocabulario  histórico
e  artístico  con
precisión, inseríndoo
no  contexto
adecuado.

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

CSC
CCL

f
l

B3.6.  Evolución
das especies e
a hominización.

B3.6.  Entender  o
proceso  de
hominización.

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

CSC
CMCCT

f
l

B3.7.
Periodización
da Prehistoria e
a Idade Antiga.

B3.7.  Datar  a
Prehistoria e a Idade
Antiga, e distinguir a
escala  temporal  de
etapas como estas.

XHB3.7.1.  Distingue
etapas  dentro  da
historia antiga.

CSC
CMCCT

f
g
l

B3.8.  Prehistoria
e Idade Antiga:
visión global.

B3.8.  Identificar  e
localizar no tempo e
no  espazo  os
procesos  e  os
acontecementos
históricos  máis
salientables  da
Prehistoria  e  da
Idade  Antiga,  para
adquirir  unha
perspectiva  global
da súa evolución.

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

CSC
CMCCT
CAA

c B3.9.1. B3.9.  Coñecer  as XHB3.9.1.  Explica  a CSC
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g
h
l
n
ñ

Paleolítico:
etapas;
características
das  formas  de
vida; cazadores
colectores.

B3.9.2.  Neolítico:
revolución
agraria  e
expansión  das
sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía  e
comercio;
organización
social.

B3.9.3.
Prehistoria
galega:
megalitos  e
petróglifos.

características  da
vida  humana
correspondentes aos
dous  períodos  en
que  se  divide  a
Prehistoria:
Paleolítico  e
Neolítico.

diferenza entre os dous
períodos  en  que  se
divide  a  prehistoria  e
describe  as
características  básicas
da vida en cada un.

CCL
CAA

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

CSC
CAA

l
n

B3.10.  Aparición
dos  ritos:
restos
materiais  e
artísticos;
pintura  e
escultura.

B3.10.  Identificar  os
primeiros  ritos
relixiosos.

XHB3.10.1. Recoñece as
funcións  dos primeiros
ritos relixiosos como os
da "deusa nai".

CSC
CCEC

a
c
d
g
h
l

B3.11.  Idade
Antiga:
primeiras
civilizacións
urbanas.
Mesopotamia e
Exipto.
Sociedade,
economía  e
política.

B3.11.  Coñecer
algunhas
características  da
vida  humana  neste
período,  así como o
establecemento  e  a
difusión  de
diferentes  culturas
urbanas,  despois do
neolítico.

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

CSC
CAA
CCL

g
h
l

B3.12.  Idade
Antiga:
invención  da
escritura.

B3.12.  Recoñecer  a
importancia  da
descuberta  da
escritura.

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

CSC
CAA

f
g
h
l

B3.13.  Idade
Antiga:  historia
de Exipto.

B3.13.  Explicar  as
etapas  en  que  se
divide  a  historia  de
Exipto.

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

CSC
CMCCT
CAA

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

CSC
CCL

g
h
l

B3.14.  Idade
Antiga:  relixión
exipcia.

B3.14.  Identificar  as
principais
características  da
relixión exipcia.

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

CSC
CCEC
CCL

XHB3.14.2.  Realiza  un
mapa  conceptual  cos
principais  deuses  do
panteón exipcio.

CSC
CCEC
CAA

g
h
l

B3.15.  Idade
Antiga:  arte  en
Mesopotamia e

B3.15.  Localizar  e
describir  algúns
exemplos

XHB3.15.1.  Localiza  nun
mapa  os  principais
exemplos  da

CSC
CCEC
CAA
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Exipto. arquitectónicos  de
Exipto  e  de
Mesopotamia.

arquitectura  exipcia  e
da mesopotámica.

a
c
d
g
h
l

B3.16.  Mundo
clásico.  Grecia:
as  "polis"
gregas e a súa
expansión.

B3.16.  Coñecer  os
trazos principais das
polis  gregas  e  a
transcendencia  do
concepto  de
democracia.

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

CSC
CAA

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

CSC
CCL
CAA

g
l

B3.17.  Mudo
clásico.  Grecia:
expansión
comercial  e
política  das
polis gregas.

B3.17.  Entender  a
transcendencia  do
concepto  de
colonización.

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

CSC
CAA

a
c
d
g
l

B3.18.  Mundo
clásico. Imperio
de  Alexandre
Magno  e  os
seus
sucesores:
helenismo.

B3.18.  Distinguir  entre
o  sistema  político
grego  e  o
helenístico.

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

CSC
CAA

XHB3.8.2.  Contrasta  as
accións  políticas  da
Atenas  de  Pericles  co
imperio  de  Alexandre
Magno.

CSC
CAA

f
g
h
l
n

B3.19.  Mundo
clásico.  Grecia
e  o  helenismo:
arte,  ciencia,
teatro  e
filosofía.

B3.19.  Entender  o
alcance  do  clásico
na arte e na cultura
occidentais.

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

CSC
CCEC
CCL

XHB3.19.2. Dá exemplos
representativos  das
áreas  do saber grego,
e  discute  por  que  se
considera que a cultura
europea  parte  da
Grecia clásica.

CSC
CCEC
CMCCT
CAA
CCL

a
c
d
g
l

B3.20.  Mundo
clásico:  orixe e
etapas  da
historia  de
Roma.
República  e
imperio:
organización
política  e
expansión
colonial  polo
Mediterráneo.
Cristianismo.

B3.20.  Caracterizar os
trazos  principais  da
sociedade,  a
economía e a cultura
romanas,  e
recoñecer  os
conceptos  de
cambio  e
continuidade  na
historia  da  Roma
antiga.

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

CSC
CAA

XHB3.20.2.  Identifica
diferenzas  e
semellanzas  entre  as
formas  de  vida
republicanas  e  as  do
imperio  na  Roma
antiga.

CSC
CAA

g
l
n
ñ

B3.21.  Mundo
clásico.  Arte
romana:
arquitectura,
escultura  e
pintura.

B3.21.  Identificar  e
describir  os  trazos
característicos  de
obras  da arte  grega
e  romana,
diferenciando  entre
os  que  son
específicos.

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

CSC
CCEC
CAA

g
l

B3.22.  Península
Ibérica:  pobos
prerromanos;

B3.22.  Establecer
conexións  entre  o
pasado  da  Hispania

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

CSC
CAA
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n
ñ

Hispania
romana;
Gallaecia.
Proceso  de
romanización.
A  cidade  e  o
campo.

romana  e  o
presente.

cambios
administrativos  en
época romana.

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

CSC
CCEC
CAA

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

CSC
CCEC

Unidades didácticas: secuencia e temporalización

2.4. Xeografía e Historia, 2º ESO

Obxectivos Xeografía e Historia, 2º ESO 
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Nº UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN

1 O planeta Terra e a súa representación 1ª

2 O relevo terrestre 1ª

3 Hidrografía 1ª

4 Climas 1ª

5 A diversidade dos medios naturais: as paisaxes 2ª

6 Introdución á Historia 2ª

7 A Prehistoria 2ª

8 Exipto e Mesopotamia 2ª

9 A antiga Grecia 3ª

10 A civilización romana 3ª

11 A Península Ibérica na Antigüidade 3ª



1. Ordenar os acontecementos históricos en eixes cronolóxicos e localizalos no espazo

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

teña en conta os procesos de cambio e de permanencia. 

2. Describir a evolución de Europa e Hispania tras a fragmentación do Imperio romano

prestándolle especial atención ao imperio carolinxio e analizar os elementos que, tras a

morte de Carlomagno, propiciaron o nacemento do feudalismo. 

3. Caracterizar a orixe e evolución do reino suevo de Galicia, os seus trazos sociais,

económicos e políticos máis destacados e os motivos da súa desaparición. 

4.  Coñecer  as  orixes  do  Islam,  a  conquista  musulmá  da  Península  e  a  evolución

histórica de Al-Andalus.

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

medieval:  xeito  de  vida,  nivel  de  riqueza,  actividades  económicas,  etc.  e  as

características do feudo. 

6.  Describir  as  características  da  monarquía  feudal  e  caracterizar  os  pactos  de

fidelidade  e  vasalaxe  que  establecían  os  distintos  grupos  sociais  que  integraban  o

sistema feudal. 

7. Coñecer as orixes da cidade medieval e caracterizar a composición e as formas de

vida dos distintos grupos sociais que habitaban a cidade medieval, facendo especial

fincapé na nova clase social: a burguesía.

8. Describir a situación de Europa na Baixa Idade Media prestándolles especial atención

ás causas das crises que viviu o territorio europeo neste período. 

9.  Explicar  os  trazos  distintivos  da arte  románica e  da arte  gótica en  Europa e  na

Península Ibérica nas súas diversas manifestacións: arquitectura, escultura e pintura. 

10. Analizar as causas, a evolución e as diferentes fases da expansión territorial dos

primeiros  reinos  cristiáns  peninsulares  así  como  o  proceso  de  repoboamento  dos

territorios ocupados, localizando no mapa as etapas máis importantes e prestándolle

unha atención especial á conquista e repoboación do territorio galego 

11. Identificar as características e a evolución dos reinos cristiáns desde as súas orixes

no século VIII ata finais da Idade Media. 

12. Describir a forma de goberno e as institucións dos Estados cristiáns da Península e

a súa evolución ao longo da Idade Idade Media Media. 

13. Localizar as principais unidades de relevo de España e Galicia e describir as súas

características.

14. Describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográficos

español e galego.

13.  Identificar  a distribución da poboación no planeta,  España e Galicia,  entender o

concepto  de  densidade  de  poboación  e  especificar  os  factores  que  condicionan  a

distribución da poboación (factores físicos, políticos, históricos e económicos). 
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14. Explicar as consecuencias do progresivo envellecemento da poboación mundial e

valorar as posibles consecuencias dos desequilibrios actuais e futuros. 

15.  Reflexionar  sobre as  consecuencias  que  xeran  os movementos migratorios  nos

territorios emisores e receptores de inmigrantes, valorando a necesidade de adoptar

políticas  migratorias  que  favorezan  a  integración  e  que  eviten  os  conflitos  entre  a

sociedade emisora e receptora. 

16.  Caracterizar  a  cidade  actual,  prestándolle  especial  atención  á  morfoloxía  e  ás

funcións urbanas e describir a tipoloxía e a xerarquía mundial de cidades. 

17.  Valorar  o  impacto  medioambiental  da  acción  humana  sobre  o  medio  e  asumir

pautas de conduta acordes co desenvolvemento sostible, a conciencia medioambiental

e o respecto ao medio natural.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Xeografía e Historia. 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe 

Competencias
clave

Bloque 1. O medio físico

b

e

f

g

B1.1.  Localización.
Latitude  e
lonxitude.

B1.1.  Localizar
espazos xeográficos
e lugares nun mapa
ou nunha imaxe de
satélite,  utilizando
datos  de
coordenadas
xeográficas.

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

CAA

CMCCT

CD

b

e

f

g

h

B1.2.
Características
xerais  do  medio
físico de España e
de Galicia.

B1.2.  Ter  unha visión
global  do  medio
físico  de  España  e
de  Galicia,  e  das
súas  características
xerais.

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

CAA

CMCCT

CD

CCL

b

e

f

g

h

B1.3.  Medio  físico
de España: relevo
e hidrografía.

B1.3.  Situar  no mapa
de  España  as
unidades  e  os
elementos principais
do  relevo
peninsular,  así
como  os  grandes
conxuntos  ou
espazos
bioclimáticos.

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

CAA

CMCCT

CD

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

CAA

CMCCT

CD

CCL

b

e

f

B1.4.  Medio  físico
de  Galicia:  relevo
e hidrografía.

B1.4.  Situar  no mapa
de  Galicia  as
unidades  e  os
elementos principais

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

CAA

CMCCT

CD
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g

h

do relevo, así como
os  grandes
conxuntos  ou
espazos
bioclimáticos.

relevo galego.

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

CAA

CMCCT

CD

CCL

b

e

f

g

h

B1.5.  Clima:
elementos  e
factores.
Diversidade
climática  da
Península  Ibérica
e de Galicia.

B1.5.  Coñecer  e
describir os grandes
conxuntos
bioclimáticos  que
conforman o espazo
xeográfico  español
e galego.

XHB1.5.1.  Localiza
nun  mapa  os
grandes
conxuntos  ou
espazos
bioclimáticos  de
España.

CAA

CMCCT

CD

CCL

XHB1.5.2.  Analiza e
compara as zonas
bioclimáticas
españolas
utilizando  gráficos
e imaxes.

CAA

CMCCT

CD

XHB1.5.3.  Localiza
nun  mapa  os
espazos
bioclimáticos  de
Galicia.

CAA

CMCCT

CD

b

e

f

g

m

B1.6.  Diversidade
de  paisaxes.
Zonas
bioclimáticas  da
Península  Ibérica
e de Galicia.

B1.6.  Coñecer  os
principais  espazos
naturais  de  España
e de Galicia.

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

CAA

CMCCT

CD

b

e

f

g

h

m

ñ

B1.7.  Medio  natural
e  problemas
ambientais  en
España.

B1.7.  Coñecer,
describir e valorar a
acción  do  ser
humano  sobre  o
ambiente español e
galego,  e  as  súas
consecuencias.

XHB1.7.1.  Realiza
procuras  en
medios impresos e
dixitais referidas a
problemas
ambientais actuais
en  España  e  en
Galicia,  e  localiza
páxinas e recursos
da  web
directamente
relacionados  con
eles.

CAA

CMCCT

CD

CCL

Bloque 2. O espazo humano

b

c

e

f

g

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

B2.1.  Comentar  a
información  en
mapas  do  mundo
sobre  a  densidade
de  poboación  e  as
migracións.

XHB2.1.1.  Localiza
no  mapa  mundial
os  continentes  e
as  áreas  máis
densamente
poboadas.

CAA

CMCCT

CSC

CD

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

CAA

CMCCT

CSC

CD

b

c

B2.2.  Poboación
europea:

B2.2.  Analizar  a
poboación  europea

XHB2.2.1.  Explica
as  características

CAA

CCL

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 22



e

f

g

h

distribución  e
evolución.

no  relativo  á  súa
distribución,
evolución  e
dinámica, e ás súas
migracións  e
políticas  de
poboación.

da  poboación
europea.

CSC

CD

XHB2.2.2.  Compara
entre  países  a
poboación
europea  segundo
a súa distribución,
a súa evolución e
a súa dinámica.

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

b

c

e

f

g

h

B2.3.  Poboación
española:
evolución,
distribución  e
dinámica.
Movementos
migratorios.

B2.3.  Analizar  as
características  da
poboación
española,  a  súa
distribución,
dinámica  e
evolución,  e  os
movementos
migratorios.

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

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

XHB2.3.2.  Analiza
en  distintos
medios  os
movementos
migratorios  nas
últimas  tres
décadas  en
España.

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

b

c

e

f

g

h

B2.4.  Poboación  de
Galicia:  evolución,
distribución  e
dinámica.
Movementos
migratorios.

B2.4.  Analiza  as
características  da
poboación  de
Galicia,  a  súa
distribución,
dinámica  e
evolución,  e  os
movementos
migratorios

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

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

b

c

e

f

g

h

B2.5.  Proceso  de
urbanización  no
planeta.

B2.5.  Sinalar  nun
mapamundi  as
grandes  áreas
urbanas,  e
identificar  e
comentar  o  papel
das  cidades
mundiais  como
dinamizadoras  da
economía das  súas
rexións.

XHB2.5.1.  Realiza
un  gráfico  con
datos da evolución
do crecemento da
poboación  urbana
no mundo.

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

XHB2.5.2.  Sitúa  no
mapa  do  mundo
as  vinte  cidades
máis poboadas, di
a  que  país
pertencen  e
explica  a  súa
posición
económica.

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

b

c

e

f

g

h

B2.6.  A  cidade  e  o
proceso  de
urbanización
europeo.

B2.6.  Comprender  o
proceso  de
urbanización,  os
seus  proles  e  os
seus  contras  en
Europa.

XHB2.6.1.  Resume
elementos  que
diferencien  o
urbano  e  o  rural
en Europa.

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

XHB2.6.2.  Distingue
os  tipos  de
cidades  do  noso
continente.

CAA

CMCCT

CSC

CD
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CCL

b

c

e

f

g

h

ñ

B2.7.  A  cidade  e  o
proceso  de
urbanización  en
España  e  en
Galicia.

B2.7.  Recoñecer  as
características  das
cidades españolas e
galegas,  e  as
formas  de
ocupación  do
espazo urbano.

XHB2.7.1.  Interpreta
textos  que
expliquen  as
características das
cidades  de
España  e  de
Galicia,
axudándose  de
internet  ou  de
medios  de
comunicación
escrita.

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

b

c

e

f

g

h

m

ñ

B2.8.  Diversidade
de  medios
naturais  en
España  e  en
Galicia.

B2.8.  Coñecer  os
principais  espazos
naturais  protexidos
a nivel peninsular e
insular.

XHB2.8.1.  Sitúa  os
parques  naturais
españois  nun
mapa,  e explica a
situación  actual
dalgúns deles.

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

XHB2.8.2.  Elabora
gráficos de distinto
tipo  (lineais,  de
barra  e  de
sectores)  en
soportes  virtuais
ou analóxicos, que
reflictan
información
económica  e
demográfica  de
países  ou  áreas
xeográficas  a
partir  dos  datos
elixidos.

CAA

CMCCT

CCL

CD

b

c

e

f

g

h

m

ñ

B2.9.  Paisaxes  no
territorio español e
galego.

B2.9.  Identificar  as
principais  paisaxes
humanizadas
españolas  e
galegas,  e
identificalas  por
comunidades
autónomas.

XHB2.9.1.  Clasifica
as  principais
paisaxes
humanizadas
españolas a través
de imaxes.

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

b

c

e

f

g

h

m

ñ

B2.10.  Principais
retos e problemas
ambientais  en
España.

B2.10.  Coñecer  e
analizar  os
problemas  e  os
retos  ambientais
que afronta España,
a  súa  orixe  e  as
posibles  vías  para
afrontar  estes
problemas.

XHB2.10.1.
Compara paisaxes
humanizadas
españolas
segundo  a  súa
actividade
económica.

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

Bloque 3. A historia

f

l

ñ

B3.1. Relación entre
o  pasado,  o
presente  e  o
futuro a través da
historia.

B3.1.  Recoñecer  que
o  pasado  non  está
"morto e enterrado",
senón  que
determina  o

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

CSC

CCEC
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presente  e  os
posibles  futuros  e
espazos,  ou  inflúe
neles.

pasado.

g

l

ñ

B3.2.  Fontes
históricas.

B3.2.  Identificar,
nomear  e  clasificar
fontes  históricas,  e
explicar  diferenzas
entre interpretacións
de fontes diversas.

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

CSC

CAA

XHB3.2.2.
Comprende que a
historia  non  se
pode  escribir  sen
fontes,  xa  sexan
estas  restos
materiais  ou
textuais.

CSC

CAA

l

ñ

B3.3.  Cambio  e
continuidade.

B3.3.  Explicar  as
características  de
cada  tempo
histórico  e  certos
acontecementos
que  determinaron
cambios
fundamentais  no
rumbo  da  historia,
diferenciando
períodos  que
facilitan  o  seu
estudo  e  a  súa
interpretación.

XHB3.3.1.  Ordena
temporalmente
algúns  feitos
históricos e outros
feitos salientables,
utilizando para iso
as  nocións
básicas  de
sucesión, duración
e simultaneidade.

CSC

CMCCT

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

CSC

CMCCT

f

l

ñ

B3.4.  Tempo
histórico.

B3.4. Entender que os
acontecementos  e
os procesos ocorren
ao longo do tempo e
á  vez  no  tempo
(diacronía  e
sincronía).

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

CSC

CMCCT

l

h

ñ

B3.5.  Vocabulario
histórico  e
artístico.

B3.5.  Utilizar  o
vocabulario histórico
e  artístico  con
precisión,
inseríndoo  no
contexto adecuado.

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

CSC

CCL

g

l

B3.6.  Idade  Media:
concepto  e  as
subetapas  (alta,
plena  e  baixa
Idade Media).

B3.6.  Caracterizar  a
alta Idade Media en
Europa e recoñecer
a dificultade da falta
de  fontes  históricas
neste período.

XHB3.6.1.  Utiliza as
fontes históricas e
entende os límites
do  que  se  pode
escribir  sobre  o
pasado.

CSC

CAA

a

c

d

g

l

B3.7.  Caída  do
Imperio  Romano
en  Occidente:
división  política  e
invasións
xermánicas.
Imperio  Bizantino
e  reinos

B3.7.  Describir  a
nova  situación
económica, social e
política  dos  reinos
xermánicos.

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

CSC

CAA
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xermánicos.

a

c

d

g

l

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

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

CSC

a

c

d

f

h

l

n

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

B3.9.  Analizar  a
evolución dos reinos
cristiáns  e
musulmáns,  nos
seus  aspectos
socioeconómicos,
políticos e culturais.

XHB3.9.1.
Comprende  as
orixes do Islam e o
seu  alcance
posterior.

CSC

CCEC

XHB3.9.2.  Explica a
importancia de Al-
Andalus  na  Idade
Media.

CSC

CCEC

CMCCT

CCL

g

h

l

n

ñ

B3.10.  Reconquista
e repoboación.

B3.10.  Entender  o
proceso  das
conquistas  e  a
repoboación  dos
reinos  cristiáns  na
Península  Ibérica  e
as  súas  relacións
con Al-Andalus.

XHB3.10.1.
Interpreta  mapas
que  describen  os
procesos  de
conquista  e
repoboación
cristiás  na
Península Ibérica.

CSC

CAA

XHB3.10.2.  Explica
a  importancia  do
Camiño  de
Santiago.

CSC

CCEC

CCL

l B3.11.  Expansión
comercial europea
e  recuperación
das cidades. Crise
da  baixa  Idade
Media:  a  ‘Peste
Negra’  e  as  súas
consecuencias.

B3.11.  Entender  o
concepto de crise e
as  súas
consecuencias
económicas  e
sociais.

XHB3.11.1.
Comprende  o
impacto  dunha
crise  demográfica
e  económica  nas
sociedades
medievais
europeas.

CSC

l

h

n

ñ

B3.12.  Arte
románica,  gótica
e islámica. 

B3.12.  Comprender
as  características
e  as  funcións  da
arte  na  Idade
Media.

XHB3.12.1.
Describe
características
da arte románica,
gótica e islámica.

CSC

CCEC

CCL

Unidades didácticas: secuencia e temporalización 

Nº UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN

1 A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade 

Media

1ª

2 Al-Ándalus 1ª
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3 A Europa Feudal 1ª

4 Os reinos cristiáns hispánicos 1ª

5 As cidades da Europa medieval 2ª

6 A arte da Idade Media 2ª

7 O estudo físico de España e Galicia 2ª

8 A poboación do mundo 3ª

9 As cidades e o proceso de urbanización 3ª

10 Natureza e sociedades: harmonías, crises e impactos 3ª

2.5. Xeografía e Historia, 3º ESO

Obxectivos Xeografía e Historia 3º ESO

1.  Diferenciar os diversos sectores económicos europeos.   

2.  Coñecer as características dos diversos tipos de sistemas económicos.   

3.  Comprender a idea de «desenvolvemento sostible» e as súas implicacións.  

4.  Localizar e identificar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial.   

5.  Identificar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.  

6.  Comparar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario

e secundario e extraer conclusións.   

7.  Identificar o papel de grandes cidades mundiais como dinamizadoras da economía

das súas rexións.   

8.  Analizar gráficos onde se represente o comercio desigual e a débeda externa entre

países en desenvolvemento e os desenvolvidos.

  9.  Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos e políticos. 

10.  Comprender o significado histórico da etapa do Renacemento en Europa. 

11.  Relacionar a concepción do humanismo e o legado dos artistas e científicos do

Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

12.  Identificar  o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a

Idade Media e a Idade Moderna. 

13.  Coñecer os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias. 
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14.  Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas. 

15.   Coñecer  as  características  das políticas  internas  e  as  relacións  exteriores dos

séculos XVI e XVII en Europa. 

16.  Coñecer a vida e obra dalgúns autores da Idade Moderna. 

17.  Apreciar a importancia da arte barroca en Europa e en América. 

18.  Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Xeografía e Historia. 3º curso

Obxectivo
s

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

Bloque 1. O medio físico

b

e

f

g

h

B1.1.  Localización.
Latitude e lonxitude

B1.1.  Localizar  e
interpretar
espazos
xeográficos  e
lugares nun mapa
ou imaxe satélite

XHB1.1.1.  Clasifica  e
distingue  tipos  de
mapas  e  imaxes
satélite.

CAA

CMCCT

CCL

CD

XHB1.1.2.  Localiza
espazos xeográficos
e lugares nun mapa
utilizando  datos  de
coordenadas
xeográficas.

CAA

CMCCT

CD

XHB1.1.3.  Coñece  e
interpreta  os  tipos
mapas temáticos

CAA

CMCCT

CCL

CD

Bloque 2. O espazo humano

a

b

e

f

g

l

h

B2.1.  Organización
política e territorial de
España.

B2.1.  Coñecer  a
organización
administrativa  e
territorial  de
España.

XHB2.1.1.  Distingue
nun mapa político a
distribución
territorial  de
España:
comunidades
autónomas,
capitais,  provincias
e illas.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

b

e

c

f

g

h

B2.2.  Sectores  de
actividade
económica.

B2.2.  Analizar  os
datos do peso do
sector  terciario
dun  país  fronte
aos  do  sector
primario  e
secundario,  e
extraer
conclusións.

XHB2.2.1. Compara a
poboación activa de
cada  sector  en
diversos  países  e
analiza  o  grao  de
desenvolvemento
que  amosan  estes
datos.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

b

c

B2.3.  Sectores
económicos  en
Europa, en España e

B2.3. Recoñecer as
actividades
económicas  que

XHB2.3.1.  Diferencia
os  sectores
económicos

CCL

CMCCT

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 28



e

f

g

h

en Galicia. se  realizan  en
Europa  nos  tres
sectores,
identificando
distintas  políticas
económicas.

europeos. CAA

CSC

b

e

f

g

h

B2.4.  Sistemas
económicos  do
mundo.

B2.4.  Coñecer  as
características de
diversos  tipos  de
sistemas
económicos

XHB2.4.1.  Diferencia
aspectos  concretos
e a súa interrelación
dentro  dun  sistema
económico.

CCL

CSIEE

CCL

CAA

CSC

b

c

e

f

g

h

l

m

ñ

B2.5. Aproveitamento e
futuro  dos  recursos
naturais.
Desenvolvemento
sustentable.

B2.5.  Entender  a
idea  de
desenvolvemento
sustentable  e  as
súas
implicacións.

XHB2.5.1.  Define  o
desenvolvemento
sustentable  e
describe  conceptos
clave  relacionados
con el.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

b

e

f

g

h

B2.6.  Recursos
naturais e actividades
agrarias.

B2.6.  Localizar  os
recursos  agrarios
e  naturais  no
mapa mundial.

XHB2.6.1.  Sitúa  no
mapa  as  principais
zonas  cerealistas,
como  exemplo  de
recurso  agrario  no
mundo,  e  as  máis
importantes  masas
forestais do mundo.

CAA

CD

CMCCT

XHB2.6.2.  Localiza  e
identifica nun mapa
as  principais  zonas
produtoras  de
minerais no mundo.

CAA

CSIEE

CD

CMCCT

XHB2.6.3.  Localiza  e
identifica nun mapa
as  principais  zonas
produtoras  e
consumidoras  de
enerxía no mundo.

CD

CAA

CSIEE

CMCCT

XHB2.6.4. Identifica e
nomea  algunhas
enerxías
alternativas.

CCL

CAA

CSIEE

CMCCT

b

c

e

f

g

h

m

B2.7.  Pesca:  tipos  e
problemática.

B2.7.  Explica  e
localiza  os  tipos
de  pesca  e  os
seus problemas.

XHB2.7.1.  Procura
información sobre a
sobreexplotación
dos  caladoiros  de
pesca,  usando
recursos impresos e
dixitais.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

b

e

f

g

B2.8.  Sector  industrial.
Rexións
industrializadas  do
mundo.

B2.8.  Explicar  a
distribución
desigual  das
rexións
industrializadas

XHB2.8.1.  Localiza
nun mapa os países
máis
industrializados  do
mundo, a través de

CCL

CAA

CSIEE
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h no mundo. lendas  e  símbolos
adecuados. 

b

e

f

g

h

B2.9.  Actividades
terciarias: transporte.

B2.9.  Analizar  o
impacto  dos
medios  de
transporte no seu
contorno.

XHB2.9.1.  Traza
sobre  un
mapamundi  o
itinerario que segue
un produto agrario e
outro  gandeiro
desde a súa colleita
ata  o  seu consumo
en zonas afastadas,
e  extrae
conclusións.

CD

CAA

CSC

CSIEE

b

e

f

g

h

B2.10.  Actividades
terciarias: comercio.

B2.10.  Entender os
fluxos  e  os
bloques
comerciais.

XHB2.10.1.  Define  os
indicadores  que
miden  os
intercambios
económicos  dun
país.

CAA

CD

CCL

CMCCT

CSIEE

XHB2.10.2.  Describe
as  características
do  comercio
internacional  na
actualidade.

CAA

CCL

CSC

CSIEE

XHB2.10.3.  Enumera
as  características
dos  bloques
comerciais  e  as
razóns polas que se
constitúen.

CAA

CCL

CSC

CSIEE

b

e

f

g

h

B2.11. Turismo. B2.11.  Analizar  o
desenvolvemento
do  turismo  e  a
súa  importancia
económica.

XHB2.11.1.  Identifica
os  tipos  de  turismo
e os seus efectos

CAA

CCL

CCEC

CSIEE

CD

XHB2.11.2.  Valora  a
importancia  do
turismo  na
economía  española
e galega.

CAA

CCL

CCEC

CSIEE

CD

b

c

e

f

g

h

m

 B2.12.  Causas  do
desenvolvemento
desigual  no  mundo.
Débeda externa.

B2.12.  Analizar
gráficos de barras
por  países  e
textos  onde  se
reflictan os niveis
de  consumo,  o
comercio
desigual  e  a
débeda  externa
entre  países  en
desenvolvemento
e  os
desenvolvidos.

XHB2.12.1.  Comparar
as  características
do consumo interior
de  países  como
Brasil e Francia.

CAA

CCL

CSC

CSIEE

CD

XHB2.12.2.  Crea
mapas  conceptuais,
usando  recursos
impresos  e  dixitais,
para  explicar  o
funcionamento  do
comercio,  e  sinala
os  organismos  que
agrupan  as  zonas
comerciais.

CAA

CCL

CSIEE

CD

XHB2.12.3.  Describe CAA
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o  funcionamento
dos  intercambios  a
nivel  internacional,
utilizando  mapas
temáticos e gráficos
nos que se reflictan
as  liñas  de
intercambio.

CMCCT

CSIEE

CD

CCL

b

c

d

e

f

g

h

B2.13.  Tensións
mundiais  e
subdesenvolvemento
.  Solucións  ao
problema.

B2.13.  Relacionar
áreas  de  conflito
bélico  no  mundo
con  factores
económicos.

XHB2.13.1.  Realiza
un informe sobre as
medidas para tratar
de  superar  as
situacións  de
pobreza.

CAA

CSC

CSIEE

CCL

XHB2.13.2.  Sinala
áreas  de  conflito
bélico  no
mapamundi  e
relaciónaas  con
factores
económicos.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

Bloque 3. A historia

f

l

ñ

B3.1.  Relación  entre  o
pasado, o presente e
o  futuro  a  través  da
historia

B3.1.  Recoñecer
que o pasado non
está  "morto  e
enterrado", senón
que  determina  o
presente  e  os
posibles futuros e
espazos,  ou
inflúe neles.

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

CSC

CAA

CCEC

h

l

ñ

B3.2. Fontes históricas. B3.2.  Identificar,
nomear  e
clasificar  fontes
históricas,  e
explicar
diferenzas  entre
interpretacións de
fontes diversas.

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

CSC

CAA

XHB3.2.2. Comprende
que  a  historia  non
se pode escribir sen
fontes,  xa  sexan
estas  restos
materiais  ou
textuais.

CSC

CAA

l

ñ

B3.3.  Cambio  e
continuidade.

B3.3.  Explicar  as
características de
cada  tempo
histórico  e  certos
acontecementos
que determinaron
cambios
fundamentais  no
rumbo da historia,
diferenciando
períodos  que
facilitan  o  seu
estudo  e  a  súa
interpretación.

XHB3.3.1.  Ordena
temporalmente
algúns  feitos
históricos  e  outros
feitos  salientables,
utilizando  para  iso
as  nocións  básicas
de  sucesión,
duración  e
simultaneidade.

CSC

CMCCT

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

CSC

CMCCT

f

l

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

XHB3.4.1.  Entende
que  varias  culturas

CSC

CMCCT
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ñ acontecementos
e  os  procesos
ocorren  ao  longo
do tempo e á vez
no  tempo
(diacronía  e
sincronía)

convivían  á  vez  en
diferentes  enclaves
xeográficos.

h

l

ñ

B3.5.  Vocabulario
histórico e artístico.

B3.5.  Utilizar  o
vocabulario
histórico  e
artístico  con
precisión,
inseríndoo  no
contexto
adecuado.

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

CSC

CCL

g

l

B3.6.  Idade  Moderna:
concepto e datación.

B3.6.  Comprender
a  significación
histórica da etapa
do  Renacemento
en Europa.

XHB3.6.1.  Distingue
modos  de
periodización
histórica  (Idade
Moderna,
Renacemento,
Barroco,
Absolutismo, etc.).

CSC

CAA

f

g

h

l

n

B3.7.  Renacemento  e
Humanismo:  alcance
posterior.

B3.7.  Relacionar  o
alcance  da  nova
ollada  dos
humanistas,
artistas  e
científicos  do
Renacemento
con  etapas
anteriores  e
posteriores.

XHB3.7.1.  Identifica
trazos  do
Renacemento  e  do
Humanismo  na
historia  europea,  a
partir  de  fontes
históricas  de
diversos tipos.

CSC

CCEC

CAA

CCL

l

n

ñ

B3.8.  Arte  renacentista
e barroca.

B3.8.  Coñecer  a
importancia  da
arte  renacentista
e  barroca  en
Europa  e  en
América.

XHB3.8.1.  Coñece
obras  e  legado  de
artistas,  humanistas
e  científicos  da
época.

CSC

CCEC

CMCCT

CCL

g

l

h

n

ñ

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

B3.9.  Coñecer  a
importancia
dalgúns autores e
obras  destes
séculos.

XHB3.9.1.  Analiza
obras,  ou
fragmentos  delas,
dalgúns  autores
desta época no seu
contexto.

CSC

CCEC

CAA

CCL

a

c

d

g

l

B3.10.  Estado
moderno:
monarquías
autoritarias,
parlamentarias  e
absolutas.

B3.10.  Comprender
a  diferenza  entre
os  reinos
medievais  e  as
monarquías
modernas.

XHB3.10.1.  Distingue
as  características
de  réximes
monárquicos
autoritarios,
parlamentarios  e
absolutos.

CSC

CAA

a

c

d

g

l

B3.11.  Monarquías
modernas:  unión
dinástica  de  Castela
e  Aragón.  Posición
de Galicia.

B3.11.  Analizar  o
reinado  dos  Reis
Católicos  como
unha  etapa  de
transición entre a
Idade  Media  e  a

XHB3.11.1.
Comprende  os
conceptos  de
cambio  e
continuidade  en
relación  co  reinado

CSC

CAA
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Idade Moderna. dos Reis Católicos.

f

g

h

l

m

B3.12.  Descubertas
xeográficas:  Castela
e Portugal. Conquista
e  colonización  de
América.

B3.12.  Entender os
procesos  de
conquista  e
colonización, e as
súas
consecuencias.

XHB3.12.1. Explica as
causas  que
conduciron  á
descuberta  de
América  para
Europa,  a  súa
conquista  e  a  súa
colonización.

CSC

CMCCT

CAA

CCL

XHB3.12.2.  Coñece
os  principais  feitos
da  expansión  de
Aragón e de Castela
polo mundo.

CSC

XHB3.12.3.  Sopesa
interpretacións
conflitivas  sobre  a
conquista  e  a
colonización  de
América.

CSC

CAA

CCL

g

l

B3.13.  Os  conflitos
europeos  nos
séculos XVI e XVII a
través  das  políticas
dos  Austrias:
reforma,
contrarreforma  e
guerras  de  relixión;
loita  pola  hexemonía
e  guerra  dos  Trinta
Anos.

B3.13.  Coñecer
trazos  das
políticas  internas
e  as  relacións
exteriores  dos
séculos  XVI  e
XVII en Europa.

XHB3.13.1. Analiza as
relacións  entre  os
reinos europeos que
conducen a guerras
como a  dos  "Trinta
Anos".

CSC

CAA

Unidades didácticas: secuencia e temporalización 

Nº UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN

1 A organización política das sociedades 1ª

2 A organización económica das sociedades 1ª

3 O sector primario 1ª

4 O sector secundario 1ª

5 O sector terciario 2ª

6 O reto do desenvolvemento 2ª

7 A sustentabilidade medioambiental 2ª
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8 O nacemento do mundo moderno e a época dos grandes 

descubrimentos

2ª

9 Renacemento e Reforma 3ª

10 O Imperio español 3ª

11 A Europa do Barroco 3ª

2.6. Xeografía e Historia, 4º ESO

Obxectivos Xeografía e Historia 4º ESO

1. Repasar os caracteres básicos do Antigo Réxime en Europa, e comprender a

Ilustración.   

2. Explicar as transformacións económicas  e tecnolóxicas acontecidas no século

XVII e XIX.   

3. Apreciar a singularidade do século XVIII e XIX en España.   

4. Recoñecer a cultura e a arte do século XVIII e XIX

5. Entender as causas e as consecuencias dos procesos revolucionarios durante o

séculos XVIII e XIX.

6.  Afondar  nas  causas  e  consecuencias  do  Imperialismo  e  nas  principais

potencias imperialistas.

7. Analizar o desenvolvemento da Gran Guerra e a Revolución Rusa.

8. Analizar os acontecementos ocorridos no período de entreguerras.

9. Afondar  nas causas que provocaron o auxe dos fascismos.

10. Coñecer os feitos e contextos dos distintos enfrontamentos bélicos.

11. Identificar os feitos máis importantes da descolonización.

12. Comprender o concepto de Guerra Fría e afondar nas relacións entre os dous

bloques: EE.UU. e a URSS

13. Afondar sobre a evolución da Ditadura en España.

14. Comprender o proceso de constitución da Unión Europea.

15. Identificar  algúns  dos  cambios  fundamentais  que  supuxeron  a  revolución

tecnolóxica dos últimos 50 anos

16. Recoñecer como o pasado determina o presente e o futuro e inflúe neles.

17. Utilizar con precisión vocabulario histórico e artístico. 
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Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Xeografía e Historia. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe 

Competencia
s clave

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789

a
c
d
g
h
l
ñ

B1.1.  Século  XVIII  en
Europa:  do
feudalismo  ao
absolutismo  e  o
parlamentarismo  das
minorías.  Francia,
Inglaterra,  España  e
Galicia.

B1.1.  Explicar  as
características  do
Antigo  Réxime
nos seus sentidos
político,  social  e
económico.

XHB1.1.1.  Establece,
a través da análise
de  textos,  a
diferenza  entre  o
Absolutismo  e  o
Parlamentarismo.

CSC
CAA
CCL

XHB1.1.2.  Distingue
conceptos
históricos  como
Antigo  Réxime  e
Ilustración.

CSC
CAA
CCL

f
h
l
n
ñ

B1.2. Ilustración. B1.2.  Coñecer  o
alcance  da
Ilustración  como
novo  movemento
cultural e social en
Europa  e  en
América.

XHB1.2.1.  Describe
as  características
da  cultura  da
Ilustración  e  as
implicacións  que
ten  nalgunhas
monarquías.

CSC
CCEC
CCL

f
g
l
n

B1.3.  Arte  e  ciencia  en
Europa  no  século
XVIII.

B1.3.  Coñecer  os
avances  da
Revolución
Científica  desde
os séculos XVII  e
XVIII.

XHB1.3.1. Aprecia os
avances  científicos
e a súa aplicación á
vida  diaria,  e
contextualiza  o
papel  dos
científicos  na  súa
propia época.

CSC
CMCCT
CAA

XHB1.3.2.
Comprende  as
implicacións  do
empiricismo  e  o
método  científico
nunha variedade de
áreas. 

CSC
CMCCT

Bloque 2. A era das revolucións liberais

a
c
d
g
h
l

B2.1.  Revolucións
burguesas  nos
séculos  XVIII  e  XIX:
bases  ideolóxicas
(liberalismo,nacionalis
mo  e  rexionalismo),
económicas e sociais;
principais
consecuencias.

B2.1. Comprender o
alcance  e  as
limitacións  dos
procesos
revolucionarios
dos  séculos  XVIII
e XIX.

XHB2.1.1. Sopesa as
razóns  dos
revolucionarios
para actuar como o
fixeron.

CSC
CAA
CCL

XHB2.1.2.  Recoñece,
mediante  a  análise
de  fontes  de
diversas  épocas,  o
valor destas non só
como  información
senón tamén  como
evidencia  para
os/as  historiadores/
as.

CSC
CAA
CCL

a
c
d
g

B2.2.  Revolucións
burguesas  nos
séculos  XVIII  e  XIX:
periodización  e  feitos
principais.

B2.2.  Identificar  os
principais  feitos
das  revolucións
liberais  burguesas
en  Europa  e

XHB2.2.1.  Redacta
unha  narrativa
sintética  cos
principais  feitos
dalgunha  das

CSC
CAA
CCL
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h
l
ñ

Restauración.
Procesos unificadores
e independentistas. O
caso español

América  nos
séculos  XVIII  e
XIX.

revolucións
burguesas  da
primeira metade do
século  XIX,
acudindo  a
explicacións
causais, e sinala os
proles e os contras.

XHB2.2.2.  Redacta
unha  narrativa
sintética  cos
principais  feitos
dalgunha  das
revolucións
burguesas  do
século  XVIII,
acudindo  a
explicacións
causais, e indica os
proles e os contras.

CSC
CAA
CCL

XHB2.2.3.  Discute as
implicacións  da
violencia
empregando
diversos  tipos  de
fontes. 

CSC
CAA
CCL

Bloque 3. A Revolución Industrial

f
g
h
l

B3.1.  Revolución
Industrial:  concepto;
factores  económicos,
sociais  e  ideolóxicos
que a fan posible.

B3.1.  Describir  os
feitos  salientables
da  Revolución
Industrial  e  o  seu
encadeamento
causal.

XHB3.1.1.  Analiza  os
proles e os contras
da  primeira
Revolución
Industrial  en
Inglaterra.

CSC
CAA
CCL

g
h
l

B3.2.  Revolución
Industrial: desde Gran
Bretaña  ao  resto  de
Europa.

B3.2.  Analizar  as
vantaxes  e  os
inconvenientes  de
ser  un  país
pioneiro  nos
cambios.

XHB3.2.1.  Analiza  e
compara  a
industrialización  de
diferentes  países
de Europa, América
e  Asia,  nas  súas
distintas  escalas
temporais  e
xeográficas.

CSC
CAA
CCL

XHB3.2.1. Compara o
proceso  de
industrialización  en
Inglaterra  e  nos
países nórdicos.

CSC
CAA
CCL

a
c
d
h
l
m

B3.3. Consecuencias da
Revolución  Industrial.
Movemento  obreiro
(orixes,  ideoloxías  e
formas  de
organización).

B3.3.  Entender  o
concepto  de
progreso,  e  os
sacrificios  e  os
avances  que  leva
consigo.

XHB3.3.1.  Explica  a
situación  laboral
feminina  e  infantil
nas  cidades
industriais.

CSC
CSIEE
CCL

l
ñ

B3.4. Discusión en torno
ás  características  da
industrialización  en
España  e  Galicia:
éxito ou fracaso?

B3.4.  Analizar  a
evolución  dos
cambios
económicos  en
España  e  en
Galicia,  a  raíz  da
industrialización
parcial do país.

XHB3.4.1.  Especifica
algunhas
repercusións
políticas  como
consecuencia  dos
cambios
económicos  en
España.

CSC

g
l
m

B3.5.  A  ciencia  no
século XIX.

B3.5.  Coñecer  os
principais avances
científicos  e

XHB3.5.1. Elabora un
eixe  cronolóxico,
diacrónico  e

CSC
CAA
CMCCT
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tecnolóxicos  do
século  XIX,  e  a
súa  relación  coas
revolucións
industriais

sincrónico,  cos
principais  avances
científicos  e
tecnolóxicos  do
século XIX.

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial

g
h
l

B4.1. O imperialismo no
século XIX: concepto.

B4.1.  Identificar  as
potencias
imperialistas  e  a
repartición  de
poder  económico
e  político  no
mundo  no
derradeiro  cuarto
do  século  XIX  e
no  principio  do
XX.

XHB4.1.1.  Explica
razoadamente  que
o  concepto
imperialismo reflicte
unha realidade que
influirá  na
xeopolítica  mundial
e  nas  relacións
económicas
transnacionais.

CSC
CAA
CCL

XHB4.1.2.  Elabora
discusións  sobre
eurocentrismo  e  a
globalización.

CSC
CAA
CCL

g
l

B4.2.  Imperialismo:
causas,
desenvolvemento  e
consecuencias.

B4.2.  Establecer
xerarquías
causais (aspecto e
escala  temporal)
da  evolución  do
imperialismo.

XHB4.2.1.  Sabe
recoñecer cadeas e
interconexións
causais  entre
colonialismo,
imperialismo  e  a
Gran  Guerra  de
1914.

CSC
CAA

g
h
l

B4.3.  Causas  e
consecuencias  da
Gran  Guerra  (1914-
1919)  ou  I  Guerra
Mundial.

B4.3.  Coñecer  os
principais
acontecementos
da  Gran  Guerra,
as  súas
interconexións coa
Revolución  Rusa
e  as
consecuencias
dos  tratados  de
Versalles.

XHB4.3.1.  Diferencia
os  acontecementos
dos  procesos,
nunha  explicación
histórica,  da  I
Guerra Mundial.

CSC
CAA

XHB4.3.2.  Analiza  o
novo  mapa  político
de Europa.

CSC
CAA

XHB4.3.3. Describe a
derrota de Alemaña
desde a súa propia
perspectiva e desde
a dos aliados.

CSC
CAA
CCL

a
c
d
g
h
l

B4.4. Revolución Rusa. B4.4.  Esquematizar
a  orixe,  o
desenvolvemento
e  as
consecuencias  da
Revolución Rusa.

XHB4.4.1.  Contrasta
algunhas
interpretacións  do
alcance  da
Revolución Rusa na
súa  época  e  na
actualidade.

CSC
CAA
CCL

g
h
l
n

B4.5.  A  arte  no  século
XIX.

B4.5.  Relacionar
movementos
culturais  como  o
romanticismo,  en
distintas  áreas,  e
recoñecer  a
orixinalidade  de
movementos
artísticos  como  o
impresionismo,  o
expresionismo  e
outros  "ismos"  en
Europa.

XHB4.5.1.  Comenta
analiticamente
cadros, esculturas e
exemplos
arquitectónicos  da
arte do século XIX.

CSC
CAA
CCL
CCEC

XHB4.5.2.  Compara
movementos
artísticos  europeos
e asiáticos.

CSC
CAA
CCL
CCEC

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)

g B5.1.  Período  de B5.1.  Coñecer  e XHB5.1.1.  Analiza CSC
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h
l

entreguerras:  do  final
da  Gran  Guerra  ao
crac do  29  e  a Gran
Depresión.

comprender  os
acontecementos,
os  feitos  e  os
procesos  máis
importantes  do
período  de
entreguerras,  e  a
súa  conexión  co
presente,  e
estudar  a
xerarquía  causal
nas  explicacións
históricas  sobre
esta época.

interpretacións
diversas  de  fontes
históricas  e
historiográficas  de
distinta
procedencia.

CAA
CCL

XHB5.1.2.  Relaciona
algunhas  cuestións
concretas  do
pasado co presente
e  as  posibilidades
do  futuro,  como  o
alcance  das  crises
financeiras de 1929
e de 2008.

CSC
CAA

XHB5.1.3.  Discute as
circunstancias  da
loita  polo  sufraxio
da muller.

CSC
CAA
CCL

a
c
d
h
l

B5.2.  Fascismo  italiano
e nazismo alemán.

B5.2.  Analizar  as
causas  do  auxe
dos  fascismos  en
Europa.

XHB5.2.1.  Explica
diversos  factores
que  fixeron  posible
o auxe do fascismo
en Europa.

CSC
CCL

a
c
d
g
h
l

B5.3.  II  República
española  e  a  Guerra
Civil.

B5.3.  Coñecer  as
tensións  que
levaron en España
á proclamación da
II  República  e  ao
estoupido  da
Guerra Civil

XHB5.3.1.  Explica  as
principais  reformas
durante  a  II
República
española,  e
reaccións a elas.

CSC
CCL

XHB5.3.2.  Explica  as
causas  da  Guerra
Civil  española  no
contexto europeo e
internacional.

CSC
CAA
CCL

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)

g
l

B6.1.  Orixes  da  II
Guerra Mundial.

B6.1.  Coñecer  as
causas  da  II
Guerra Mundial.

XHB6.1.1.  Recoñece
a  xerarquía  causal
(diferente
importancia  dunhas
causas  ou  outras
segundo  as
narrativas).

CSC
CAA

g
h
l

B6.2.  Desenvolvemento
da II  Guerra  Mundial:
extensión,  fases,
formas  de  guerra  e
principais
consecuencias.

B6.2.  Coñecer  os
principais feitos da
II Guerra Mundial,
diferenciar  as
escalas
xeográficas  nesta
guerra (europea e
mundial)  e
entender  o
concepto  de
guerra total.

XHB6.2.1.  Sitúa  nun
mapa  as  fases  do
conflito.

CSC
CAA

XHB6.2.2.  Dá  unha
interpretación  de
por  que  rematou
antes  a  guerra
europea  que  a
mundial.

CSC
CAA
CCL

XHB6.2.3.  Elabora
unha  narrativa
explicativa  das
causas  e  as
consecuencias da II
Guerra  Mundial,  a
distintos  niveis
temporais  e
xeográficos.

CSC
CAA
CCL

a
d

B6.3. O Holocausto. B6.3.  Entender  o
contexto  en  que
se  desenvolveu  o

XHB6.3.1.  Recoñece
a  significación  do
Holocausto  na

CSC
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l Holocausto  na
guerra  europea  e
as  súas
consecuencias.

historia mundial.

g
h
l

B6.4.  Nova  xeopolítica
mundial:  Guerra  Fría
e  plans  de
reconstrución
posbélica.

B6.4. Comprender o
concepto  de
Guerra  Fría  no
contexto  de
despois  de  1945,
e  as  relacións
entre  os  dous
bloques, os EEUU
e a URSS.

XHB6.4.1.  Utilizando
fontes  históricas  e
historiográficas,
explica  algúns  dos
conflitos
enmarcados  na
época  da  Guerra
Fría.

CSC
CAA
CCL

XHB6.4.2.  Describe
as  consecuencias
da  guerra  de
Vietnam.

CSC
CAA
CCL

a
d
g
h
l

B6.5.  Procesos  de
descolonización  en
Asia e África.

B6.5.  Organizar  os
feitos  máis
importantes  da
descolonización
de  posguerra  no
século  XX  e
comprender  os
límites  da
descolonización  e
da  independencia
nun  mundo
desigual.

XHB6.5.1.  Describe
os feitos relevantes
do  proceso
descolonizador.

CSC
CCL

XHB6.5.2.  Distingue
entre  contextos
diferentes  do
mesmo  proceso,
por exemplo, África
subsahariana (anos
50  e  60)  e  a India
(1947).

CSC
CAA

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque
soviético

a
d
g
h
l

B7.1.  Evolución  dos
bloques  soviético  e
capitalista. O "Welfare
State".

B7.1.  Entender  os
avances
económicos  dos
réximes soviéticos
e  os  perigos  do
seu  illamento
interno,  así  como
os  avances
económicos  do
"Welfare State" en
Europa.

XHB7.1.1.  Explica  os
avances  dos
réximes  soviéticos
e do "Welfare State"
en Europa.

CSC
CAA
CCL

XHB7.1.2.  Recoñece
os  cambios  sociais
derivados  da
incorporación  da
muller  ao  traballo
asalariado.

CSC

f
g
h
l
m

B7.2.  Crise  do petróleo
(1973).

B7.2. Comprender o
concepto  de  crise
económica  e  a
súa  repercusión
mundial  nun  caso
concreto.

XHB7.2.1. Compara a
crise  enerxética  de
1973 coa financeira
de 2008.

CSC
CAA
CCL

a
c
d
g
h
l
ñ

B7.3.  Ditadura  de
Franco en España.

B7.3.  Explicar  as
causas de que se
establecera  unha
ditadura  en
España  tras  a
Guerra  Civil,  e
como  foi
evolucionando esa
ditadura  desde
1939 a 1975.

XHB7.3.1.  Coñece  a
situación  da
posguerra  e  a
represión  en
España,  así  como
as  fases  da
ditadura de Franco

CSC

XHB7.3.2.  Discute
como  se  entende
en  España  e  en
Europa  o  concepto
de  memoria
histórica

CSC
CAA
CCL

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI

a
d

B8.1.  Formas
económicas  e  sociais
do  capitalismo  no

B8.1.  Interpretar
procesos  a  medio
prazo  de cambios

XHB8.1.1.  Interpreta
o renacemento e o
declive das nacións

CSC
CAA
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g
l

mundo. económicos,
sociais  e  políticos
a nivel mundial.

no  novo  mapa
político  europeo
desa época

XHB8.1.2.
Comprende  os
proles e contras do
estado do benestar.

CSC

a
d
g
h
l

B8.2.  Colapso  dos
réximes  soviéticos  e
as  súas
consecuencias.

B8.2.  Coñecer  as
causas  e  as
consecuencias
inmediatas  do
colapso  da URSS
e  outros  réximes
socialistas.

XHB8.2.1.  Analiza
aspectos  políticos,
económicos  e
culturais  dos
cambios producidos
tralo  colapso  da
URSS.

CSC
CAA
CCL

a
c
d
g
h
l
ñ

B8.3. Transición política
en  España:  da
ditadura á democracia
(1975-1982).

B8.3.  Coñecer  os
principais  feitos
que conduciron ao
cambio  político  e
social  en  España
despois  de  1975,
e sopesar distintas
interpretacións
sobre  ese
proceso.

XHB8.3.1.  Compara
interpretacións
sobre  a  Transición
española  nos  anos
setenta  do  século
XX  e  na
actualidade.

CSC
CAA
CCL

XHB8.3.2. Enumera e
describe algúns dos
principais  fitos  que
deron  lugar  ao
cambio  na
sociedade española
da  transición:
coroación  de  Xoán
Carlos I,  lei  para a
reforma  política  de
1976,  lei  de
amnistía  de  1977,
apertura  de  Cortes
Constituíntes,
aprobación  da
Constitución  de
1978,  primeiras
eleccións  xerais,
creación do Estado
das  autonomías,
etc.

CSC
CCL

XHB8.3.3.  Analiza  o
problema  do
terrorismo  en
España  durante
esta  etapa  (ETA,
GRAPO,  Terra
Lliure,  etc.):  a
xénese e a historia
das  organizacións
terroristas,  a
aparición  dos
primeiros
movementos
asociativos  en
defensa  das
vítimas, etc. 

CSC
CAA
CCL

a
c
d
g
h
l

B8.4.  Camiño  cara  a
Unión Europea: desde
a  unión  económica  a
unha  futura  unión
política supranacional.

B8.4.  Entender  a
evolución  da
construción  da
Unión Europea.

XHB8.4.1.  Discute
sobre a construción
da Unión Europea e
do seu futuro.

CSC
CAA
CCL

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e
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principio do XXI

e
g
h
l

B9.1.  A  globalización
económica:  concepto
e características.

B9.1.  Definir  a
globalización  e
identificar  algúns
dos seus factores.

XHB9.1.1. Procura na
prensa  novas
dalgún  sector  con
relacións
globalizadas,  e
elabora argumentos
a favor e en contra.

CSC
CD
CCL
CAA
CSIEE

XHB9.1.2.  Elabora
discusións  sobre  o
eurocentrismo  e  a
globalización.

CSC
CAA
CCL

e
f
g
h
l

B9.2.  Papel  da
Revolución
Tecnolóxica  na
globalización.

B9.2.  Identificar
algúns  dos
cambios
fundamentais  que
supón  a
Revolución
Tecnolóxica.

XHB9.2.1.  Analiza
algunhas  ideas  de
progreso  e
retroceso  na
implantación  das
recentes
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación,  a
distintos  niveis
xeográficos.

CSC
CAA
CCL
CD

e
g
h
l
m
ñ

B9.3. Consecuencias da
globalización.
Relacións
interrexionais;  focos
de conflito.

B9.3.  Recoñecer  o
impacto  destes
cambios  a  nivel
local,  autonómico,
estatal  e  global,
prevendo  posibles
escenarios máis e
menos desexables
de  cuestións
ambientais
transnacionais,  e
discutir  as  novas
realidades  do
espazo
globalizado.

XHB9.3.1.  Crea
contidos  que
inclúen  recursos
como textos, mapas
e  gráficos,  para
presentar  algún
aspecto  conflitivo
das  condicións
sociais  do  proceso
de globalización.

CSC
CD
CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a
xeografía

g
h
l
ñ

B10.1. Relación entre o
pasado, o presente e
o  futuro  a  través  da
historia e a xeografía.

B10.1.  Recoñecer
que o pasado non
está  "morto  e
enterrado",  senón
que  determina  o
presente  e  os
posibles  futuros  e
espazos, ou inflúe
neles.

XHB10.1.1.  Formula
posibles  beneficios
e desvantaxes para
as  sociedades
humanas  e  para  o
medio  natural
dalgunhas
consecuencias  do
quecemento  global,
como  o
desxeamento  do
Báltico.

CSC
CMCCT
CAA
CCL

XHB10.1.2.  Sopesa
como unha  Europa
en guerra durante o
século  XX  pode
chegar  a  unha
unión  económica  e
política  no  século
XXI.

CSC
CAA

XHB10.1.3.  Compara
(nun aspecto ou en
varios)  as
revolucións
industriais  do
século  XIX  coa

CSC
CMCCT
CAA
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revolución
tecnolóxica  de
finais do século XX
e principio do XXI.

f
l
ñ

B10.2.  Cambio  e
continuidade.

B10.2.  Explicar  as
características  de
cada  tempo
histórico  e  certos
acontecementos
que  determinaron
cambios
fundamentais  no
rumbo da historia,
diferenciando
períodos  que
facilitan  o  seu
estudo  e  a  súa
interpretación.

XHB10.2.1.  Ordena
temporalmente
algúns  feitos
históricos  e  outros
feitos  salientables,
utilizando  para  iso
as  nocións  básicas
de  sucesión,
duración  e
simultaneidade.

CSC
CMCCT

XHB10.2.2.  Realiza
diversos  tipos  de
eixes  cronolóxicos
e mapas históricos.

CSC
CMCCT

f
l
ñ

B10.3. Tempo histórico. B10.3. Entender que
os
acontecementos e
os  procesos
ocorren  ao  longo
do tempo e á vez
no  tempo
(diacronía  e
sincronía).

XHB10.3.1.  Entende
que  varias  culturas
convivían á  vez en
diferentes  enclaves
xeográficos.

CSC
CMCCT

h
l
ñ

B10.4.  Vocabulario
histórico  e  artístico:
Idade
Contemporánea.

B10.4.  Utilizar  o
vocabulario
histórico e artístico
con  precisión,
inseríndoo  no
contexto
adecuado.

XHB10.4.1.  Utiliza
con  fluidez  e
precisión  o
vocabulario
histórico  e  artístico
necesario.

CSC
CCL

Unidades didácticas: secuencia e temporalización 

Nº
UNIDADE DIDÁCTICA

AVALIACIÓN
1. O século XVIII: a crise do Antigo Réxime

1ª
2. Nacionalismo e Liberalismo

1ª
3. A Revolución Industrial e  os cambios sociais

1ª
4. España no século XIX

1ª
5. Imperialismo, I Guerra Mundial e Revolucións Rusas

2ª
6. A arte no século XIX

2ª
7. O mundo de entreguerras

2ª
8. A II Guerra Mundial e a Guerra Fría

2ª
9. España: da crise do 98 á Guerra Civil

2ª
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10. A descolonización e o Terceiro mundo
3ª

11. O mundo desde 1945 ata a actualidade
3ª

12. España: da ditadura á democracia
3ª

2.7. Paisaxe e sustentabilidade, 2º ESO

Obxectivos Paisaxe e Sustentabilidade

- Desenvolver  a  comprensión  da  paisaxe  onde  vive  o  alumnado  a  través  do

coñecemento dos seus elementos constitutivos, diversidade natural, cultural, o

valor simbólico e a importancia da preservación do territorio e da paisaxe. 

-  Fomentar  o estudo  e a análise  multidisciplinar  da paisaxe,  relacionando os

coñecementos curriculares das diferentes materias para que sexa, na medida do

posible, un proxecto de centro que poña en marcha propostas innovadoras que

desenvolvan a capacidade interpretativa sobre os espazos próximos e cotiás. 

-  Implementar pequenos proxectos de estudo,  interpretación e intervención no

entorno  próximo  que,  liderados  polo  alumnado,  incorporen  a  paisaxe  coma

obxecto de aprendizaxe e constitúan unha mellora para a súa posta en valor. 

-  Empregar ferramentas gráficas que permitan representar o espazo : cartografía,

fotografía, audiovisual. 

-  Potenciar o traballo en equipo e a iniciativa persoal, coordinada co profesorado

e integrando a participación da comunidade escolar e local no desenvolvemento

dos proxectos e traballos.

- Publicar e difundir os proxectos e traballos.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Paisaxe e Sustentabilidade. 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe 

Competencias
clave

Bloque 1.As lecturas da paisaxe. As súas dimensións e tipoloxías

b

g

h

n

B1.1.  Dimensión
perceptiva  das
paisaxes.  As
paisaxes  a  través
dos  sentidos.
Paisaxes  vividas:
fotografadas,
relatadas  e  as
paisaxes sonoras.

B1.1.  Recoñecer  a
capacidade  das
paisaxes  de  xerar
emocións  individuais
e colectivas.

PSB1.1.1.  Elabora
bosquexos  e
debuxos  sinxelos  a
partir  da
observación  nunha
saída polo contorno.

CAA

CCEC

PSB1.1.2.  Expresa
por  escrito  as
sensacións
experimentadas  e  o

CCL 
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seu aprecio estético.

b

f

h

B1.2. Fisionomía da
paisaxe.

Elementos
visuais  nas
paisaxes:  liñas,
formas,
volumes,
texturas  e
cores. 

A  súa
composición
escénica. 

Transcendencia
da  escala  na
análise.

B1.2.  Identificar  e
describir os atributos
visuais  dos
elementos  presentes
nunha  escena
paisaxística  e  os
principais  trazos  da
súa  composición,
segundo a escala. 

PSB1.2.1. Describe as
propiedades  visuais
(formas,  cores,
texturas  e  volumes)
que  caracterizan  os
principais  obxectos
dunha  escena
paisaxística,  tendo  en
conta a escala.

CCL 

CMCTT

b

e

f

h

B1.3.  Paisaxe:
manifestación
formal  das
dinámicas
antrópicas  e
naturais  a
diversas  escalas
espaciais  e
temporais.

Elementos
estruturais  e
texturais.

Matriz  biofísica:
xeoformas,
rede
hidrográfica  e
cuberta
vexetal. 

Usos  do  solo,
formas  e
elementos:
mosaico
agrario,  rede
de
asentamentos
e  redes  de
mobilidade. 

Paisaxe urbana.

B1.3.  Recoñecer  e
caracterizar  os
elementos  da  matriz
biofísica  que
conforman  a
estrutura  dunha
paisaxe,  e  aqueles
outros  de  orixe
antrópica  e  as
funcións  que  estes
desenvolven.

PSB1.3.1. Identifica,
caracteriza
formalmente  e
localiza no mapa as
xeoformas,  a  rede
hidrográfica  e  as
formacións  vexetais
recoñecibles  nunha
paisaxe.

CSC

CMCTT

CD

PSB1.3.2. Identifica,
caracteriza
formalmente  e
localiza  no  mapa,
segundo  a  paisaxe
en  que  viva,  o
parcelario  agrario,
os  tipos  de
asentamentos  e  a
rede de mobilidade.

CSC

CMCTT

CD

b

f

g

h

m

B1.4.  Principios
básicos da ecoloxía
da  paisaxe.
Configuración
espacial:  matriz  e
teselas
identificables  nas
paisaxes. 

As súas relacións
espaciais  e  as
súas  funcións
ecolóxicas. 

Necesaria
conectividade

B1.4.  Identificar  e
describir  formalmente
unidades  homoxéneas
na escena paisaxística
e  comprender
algunhas das relacións
espaciais  e  dinámicas
ecolóxicas básicas que
as explican.

PSB1.4.1.  Localiza
nun  mapa  da  súa
zona  de  estudo  as
principais  manchas-
unidades  presentes,
caracterízaas  e
explica  de  xeito
sinxelo  a  súa
funcionalidade
ecolóxica.

CMCTT

CCL

PSB1.4.2.  Identifica  e
caracteriza  de  xeito
sinxelo  os  elementos
naturais  da  paisaxe

CMCTT

CCL 
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nas  paisaxes.
Papel  dos
corredores
ecolóxicos.

que  cumpren  a
función  de
conectividade. 

b

f

ñ

B1.5.  Diversidade
de  paisaxes  no
territorio  galego.
Tipoloxías  segundo
dominancia  de
elementos  e
principais
dinámicas  (naturais
e culturais).

Espazos
agroforestais.
Espazos
construídos:
rede  urbana  e
de
comunicación.

Grandes  áreas
da  paisaxe
galega.

Principais  tipos
de  paisaxes
galegas.

B1.5.  Recoñecer  os
principais  tipos  de
paisaxes:  segundo  os
elementos dominantes,
as  dinámicas  e  a
funcionalidade
(naturais,  urbanas  e
rurais).

PSB1.5.1.  Identifica  a
paisaxe  natural,  os
seus  elementos
formais  dominantes  e
as súas funcións.

CMCTT

PSB1.5.2.  Identifica  a
paisaxe  agraria  e
rural,  os  seus
elementos  formais
dominantes e as súas
funcións.

CMCTT

PSB1.5.3.  Identifica  a
paisaxe  urbana  e
periurbana,  os  seus
elementos  formais  e
as súas funcións.

CMCTT

Bloque 2. A paisaxe como produto social. Dinámicas e cambios
nas paisaxes. A súa evolución

b

f

h

l

ñ

B2.1.  Paisaxe:
produto  social.
Respostas  culturais
e  tecnolóxicas  da
sociedade  na  súa
relación  co  medio
ao longo do tempo.

B2.1.  Comprender que
a paisaxe é o resultado
dunha  complexa
interacción de factores
naturais  e  humanos,
actuando  nun  sistema
espacial diferenciado.

PSB2.1.1. Describe de
xeito  básico  algunha
das  relacións  causais
entre  os  elementos
construídos, as formas
de  explotación  ou  de
asentamento,  e  as
condicións  impostas
polo medio. 

CSC

CMCTT

CCL

b

f

g

l

ñ

B2.2.  Continuidade
e  cambio  nas
paisaxes.  As
paisaxes  actuais  e
as súas dinámicas.
Pegadas  de
procesos pretéritos.

B2.2.  Comprender que
a  paisaxe  é  cambio  a
calquera  escala
espacial  e  temporal  á
que se analice. 

PSB2.2.1. Recoñece e
valora  os  cambios  a
diversas  escalas
espazo-temporais  nas
paisaxes  do  seu
contorno.

CAA

CSC

b

e

f

g

l

ñ

B2.3.  Procesos
históricos  que
explican  as  nosas
paisaxes. 

B2.3.  Identificar  a
evolución das paisaxes
e  as  pegadas  no
presente  de dinámicas
pretéritas.

PSB2.3.1.  Realiza
procuras  e  pequenas
investigacións  en
medios  impresos  e
dixitais,  referidas  a
procesos históricos ou
acontecementos
salientables  na  súa
paisaxe  próxima,  e
localiza  páxinas  e
recursos  da  web
directamente
relacionados con eles.

CAA

CSC

CD

b B2.4.  Equilibrio B2.4.  Avaliar PSB2.4.1.  Utiliza CAA
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e

f

g

h

l

ecolóxico, equidade
social  e  eficiencia
económica  nas
paisaxes.

Fraxilidade  das
paisaxes.
Necesario
respecto  ao
equilibrio
ecolóxico. 

Conflitos,
impactos  e
ameazas sobre
as paisaxes.

criticamente as accións
do ser humano sobre a
paisaxe  e  as  súas
consecuencias
ambientais,
identificando  algúns
destes  problemas  no
contexto próximo.

tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  para
elaborar  documentos
dixitais  propios
adecuados  á  súa
idade,  resultado  da
procura, a análise e a
selección  de
información  relevante
referida  a  conflitos  e
impactos paisaxísticos
na súa zona próxima,
e  expón  e  defende
estes traballos.

CSC

CD

CMCTT

Bloque 3. O carácter das paisaxes. Os seus valores tanxibles e
intanxibles

b

e

f

g

l

ñ

B3.1.  Cualificación
das  paisaxes.
Valores  que  a
sociedade  lles
outorga  ás  súas
paisaxes.

Carácter  das
paisaxes:
esencia  dos
lugares.

A  paisaxe  como
construción
colectiva.

B3.1.  Comprender que
todas  as  paisaxes
posúen  un  carácter
que  as  singulariza,
froito  das  súas  formas
e da súa organización,
así  como  dos  valores
intanxibles  e  materiais
que  cada  cultura  nun
momento  da  súa
historia lles outorga. 

PSB3.1.1.  Realiza
procuras  e  pequenas
investigacións  en
medios  impresos  e
dixitais  referidas  aos
valores  da  paisaxe
próxima,  e  localiza
páxinas e recursos na
web  directamente
relacionados con eles.

CAA

CSC

CMCTT

CD

b

f

l

m

B3.2.  Valores
ecolóxicos.
Paisaxes
sustentables.  Rede
de  espazos  de
interese  natural
recoñecidos  no
contorno.

B3.2.  Comprender que
a  calidade  da  paisaxe
é  un  indicador  dos
seus  equilibrios
ecolóxicos  e  sociais  e
desenvolver  unha
actitude  responsable
cara  ás  condicións
ambientais  das
paisaxes.

PSB3.2.1.  Sitúa  nun
mapa,  caracteriza  de
xeito básico e valora a
importancia  dos
espazos  naturais
próximos  ao  seu
contorno. 

CSC

CMCTT

b

e

f

l

ñ

B3.3.  Valores
históricos  e
patrimoniais  das
nosas  paisaxes.
Tipoloxías
arquitectónicas
propias  das
grandes  áreas  da
paisaxe galega.

B3.3.  Entender  que  a
paisaxe  é  un  recurso
patrimonial,  portador
de  valores  que
merecen  ser
preservados. 

PSB3.3.1.  Identifica  e
localiza  nun  mapa
fitos,  lugares  de
referencia  ou
conmemorativos  nas
paisaxes  actuais  que
son  herdanza  do
pasado.

CSC

CD

b

e

f

g

h

l

ñ

o

B3.4.  Sinais  de
identidade  das
paisaxes galegas.

Toponimia.
Nomes  das
paisaxes. 

Manifestacións
culturais
vinculadas  ás

B3.4.  Recoñecer  que
as paisaxes contribúen
intensamente  na
formación  da  nosa
identidade  individual  e
colectiva. 

PSB3.4.1.  Realiza
unha  pequena
investigación  e
localiza  nun  mapa  da
súa  paisaxe  próxima
topónimos  ligados  a
feitos  xeográficos  ou
ás  actividades
tradicionais,  entre

CAA

CSC

CCL

CD
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paisaxes:
festas,  lendas,
e  feiras  e
mercados. 

Literatura  e
paisaxe.

outras.

b

f

g

l

m

ñ

B3.5.  Actividades
económicas
baseadas  nos
valores  culturais  e
naturais  que
singularizan  o
territorio.
Fenómeno turístico.
Paisaxes  como
principal activo. 

B3.5.  Considerar  o
valor  económico  das
paisaxes,  á vez que a
súa  fraxilidade  como
recurso,  xa  que
depende  dun
desenvolvemento
sustentable.

PSB3.5.1.  Realiza
unha  pequena
investigación  sobre  a
importancia
económica  das
actividades  turísticas
baseadas  nas
paisaxes galegas.

CAA

CSC

CMCCT

Bloque 4. Paisaxe e calidade de vida. Un dereito da cidadanía

b

f

g

m

B4.1.  Paisaxe,
saúde  e  calidade
de  vida.  Influencia
das  paisaxes  no
benestar.

Paisaxe e hábitos
saudables. 

Benestar
emocional  e
mellora  da
saúde  nunha
paisaxe  de
calidade.

B4.1.  Entender  que  a
paisaxe  está
relacionada  co
benestar  e  a  calidade
de vida.

PSB4.1.1.  Coñece  e
valora as posibilidades
que  ofrece  unha
paisaxe  de  calidade
para o benestar. 

CAA

CSC

CMCCT

PSB4.1.2.  Deseña  un
itinerario  sinxelo  na
súa  paisaxe  que
percorre  espazos
propicios  para  o
desenvolvemento  de
actividades  físicas  e
de lecer.

b

f

l

m

ñ

B4.2.  Ordenación,
xestión e protección
das  paisaxes
galegas.  Convenio
Europeo  da
Paisaxe.

B4.2.  Comprender  a
necesidade  da
ordenación  e  da
xestión  das  paisaxes
para a súa salvagarda,
e  formular  actuacións
sinxelas,  encamiñadas
á  conservación  da
paisaxe. 

PSB4.2.1.  Realiza
unha  pequena
investigación  e  suxire
algunha actuación que
mellore  ou  resolva
algún impacto  na súa
paisaxe máis próxima.

CAA

CSC

CAA

a

b

f

g

h

B4.3.  Participación
social  na  xestión
das  paisaxes.
Exercicio  dun
dereito.  A  paisaxe
como ben común.

B4.3.  Comprender que
a paisaxe é un dereito
da  cidadanía  e  que
require  da  nosa
participación activa.

PSB4.3.1.  Argumenta
nun  debate  o  seu
punto  de  vista
respecto  a  cuestións
relacionadas  coa
calidade  e  a
conservación  da  súa
paisaxe cotiá.

CAA

CSC

CCL

Unidades didácticas: secuencia e temporalización

BLOQUES UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN

1 As lecturas da paisaxe. As súas dimensións e 

tipoloxías

1ª/2ª/3ª
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2
A paisaxe como produto social. Dinámicas e 
cambios nas paisaxes. A súa evolución 1ª/2ª 

3 O carácter das paisaxes. Os seus valores 1ª/2ª

4 Paisaxe e calidade de vida. Un dereito da cidadanía 3ª

2.8. Concrecións metodolóxicas e ferramentas utilizadas para o 

desenvolvemento do ensino

A  metodoloxía  didáctica  desenvolvida  polo  departamento  enmárcase  na  teoría

constructivista e na teoría da aprendizaxe significativa. Trátase dunha metodoloxía

centrada  no  alumnado,  activa,  participativa  e  investigativa,  que  favorece  o  traballo

individual  e  cooperativo  do  alumnado,  así  como  o  logo  dos  obxectivos  e  das

competencias correspondentes (artigo 11.2 do decreto 86/2015). 

Seguiranse as indicacións sobre principios metodolóxicos recollidas no artigo 11 do

decreto 86/2015, en relación coa organización do traballo na aula, a coordinación entre

profesores, a atención á diversidade,  a adquisición das competencias, o fomento da

lectura e do uso das TIC.

A nivel  xeral  os  recursos e materiais didácticos que utilizará o departamento son

variados,  en  relación  coas  necesidades,  oportunidades  e  características  de  cada

materia: 

 Diferentes fontes de información a nivel bibliográfico, páxinas web, blogs,...

  Mapas físicos e políticos de Galicia, Península Ibérica, Europa, e do resto de

continentes.

 Mapas topográficos nacionais.

 Atlas históricos e xeográficos.

 Pizarra e xiz, 

 Diferentes medios audiovisuais como proxector, ordenadores, blogs, películas,

documentais, aula virtual do centro, Gsuite, ...
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Este  curso  o  departamento,  coma en  anos  anteriores,  optou  por  traballar  con

material  propio  no  canto  de  libro  de  texto,  para  poder  atender  de  xeito  máis

personalizado ás necesidades do alumnado. 

Debido  á  situación  de  excepcionalidade  provocada  pola  pandemia  do   coronavirus

COVID-19, é necesario contemplar non soamente un escenario de actividade lectiva

presencial,  senón  tamén  un  posible  escenario  de  actividade  lectiva  non  presencial

motivado pola actuación dun abrocho no centro. 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

Esta modalidade de ensino organizarase da seguinte maneira:

- O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado

a través da aula virtual do centro e no cal se organizarán diferentes cartafoles

dedicados a cada grupo de alumnado e que albergarán os cursos das diferentes

materias nos que terá que matricularse o alumnado do grupo. O profesorado

realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de

xeito  virtual  a  través  dos  contidos  dispoñibles  ben  achegados  polo  propio

profesor  ou  ben  os  que  poña  a  disposición  a  Consellería.  Igualmente  o

profesorado  poderá  poñer  tarefas  ao  alumnado  que  reforcen  o  contido  da

materia ou a avaliación continua da mesma.

- Establecerase  un  calendario  específico  de  videoconferencias  por  grupo  e

materia para o seguimento e contacto directo co alumnado. Este calendario será

compartido e dado a coñecer a través de webs propias internas entre o centro e

o alumnado e familias.

- Determinarase un calendario específico por grupo de alumnado de entrega de

actividades  e  traballos,  datas  de  probas,  etc.  e  compartilo  por  medios

electrónicos a través da Aula Virtual.

- Entregarase a aquel alumnado que non dispoña de medios informáticos para o

seguimento  da  actividade  lectiva  durante  o  confinamento  -  e  que  a

Administración educativa non llos provea- o material  escrito necesario para a
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continuidade da súa formación durante o confinamento e facer semanalmente a

súa recollida e entrega ao seu profesorado para a súa corrección.

- Ferramentas utilizadas:  Aula Virtual  do centro,  videoconferencias a través de

Cisco Webex, Gsuite, correo electrónico, Abalar Móbil, páxina web do centro.

2.9. Criterios e instrumentos de avaliación, cualificación e promoción do 

alumnado

2.9.1. Características xerais da avaliación

A avaliación terá en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo vixente na

cosa  comunidade  autónoma  (Decreto  86/2015):  as  competencias  básicas,  os

obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe.

A nivel xeral a avaliación estará caracterizada por ser:

Avaliación continua:  xa que atende á aprendizaxe como proceso,  contrastando os

diversos momentos ou fases.

Personalizada:  centrándose  na  evolución  de  cada  alumno/a  e  a  súa  situación

particular.

Sistemática: na medida en que o alumno/a saberá dende o principio cando, como e de

que vai ser avaliado.

Flexible: empregaranse diferentes instrumentos de recollida de información: preguntas

orais na clase, cadernos de exercicios, exames, traballos, rúbricas,... .

Integradora: posto que a nosa materia colabora na consecución dos obxectivos xerais

de etapa.

Contextualizada:  na medida que estará vinculada ao seu entorno a un proceso de

ensino-aprendizaxe.

Partindo do establecido no Decreto 86/2015, no cal se contempla que a avaliación da

educación  secundaria  obrigatoria  debe  ser  continua,  formativa  e  integradora,  a

avaliación pasará por diferentes fases:
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 AVALIACIÓN  INICIAL  :  desenvolverase  a  comezos  do  curso,  no  mes  de

setembro.  Esta  avaliación  é  esencial  para  coñecer  o  punto  de  partida  do

alumnado.

 AVALIACIÓN CONTINUA:   desenvolverase ao longo do curso, dividida en tres

avaliacións. É aquela que atende ao proceso de adquisición de competencias e

consecución de obxectivos tomando como referencia os criterios de avaliación e

os estándares de aprendizaxe.

 AVALIACIÓN FINAL  : terá lugar no mes de xuño. É o resultado da evolución do

aprendizaxe do alumnado, unha valoración global do seu traballo ao longo do

curso.

A avaliación estará suxeita os cambios que ao longo do curso sexa necesario facer para

adaptar o traballo en cada aula ao rendemento e progreso do curso en xeral e a cada

alumno/a en particular. Así mesmo, debido á situación de excepcionalidade provocada

pola pandemia do coronavirus COVID-19,  é necesario contemplar  non soamente un

escenario de actividade académica presencial, senón tamén un posible escenario de

actividade académica non presencial motivado pola actuación dun abrocho no centro.

Polo que,  tanto para os procedementos e instrumentos de avaliación, como para os

criterios  de  cualificación  de  promoción  do  alumnado,  se  terá  en  conta  os  dous

escenarios.

 2.9.2. Procedementos e instrumentos de avaliación

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

Para  avaliar  a  materia  de  Xeografía  e  Historia  poderanse  utilizar  os  seguintes

instrumentos de avaliación:

 Probas  escritas  e/ou  orais:  haberá  como  mínimo  un  exame  por  avaliación.

Permiten  comprobar  o  nivel  de  adquisición  de  contidos,  estratexias  e

habilidades.  Poden  ser  de  preguntas  cortas,  de  desenvolvemento,

comentarios,... .

 Traballos  de  investigación  realizados  individualmente.  Terase  en  conta:

adecuación dos contidos do traballo ao demandado polo profesor, a corrección

nas  expresións,  limpeza,  capacidade  crítica,   e  a  presentación  no  prazo

correspondente.

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 51



 Actividades  e  exercicios  diversos:  comentarios,  elaboración  de  mapas

conceptuais,  elaboración  de  eixos  cronolóxicos,  reseñas,   intervención  en

debates,  localización  en  mapas  físicos  e  políticos,  interpretación  de  imaxes,

actividades de síntese e de conceptos, ...

 Caderno da materia, onde o alumno debe ter tanto apuntes como actividades

realizadas.

 Observación directa: valoración do interese pola materia, o comportamento, a

puntualidade, etc.

 Rúbricas que nos poidan servir de referencia e que nos permitirán medir o nivel

de desempeño das tarefas concretas.

A valoración de todos este elementos deben ser recollidos polo profesorado a través

daquel instrumento de rexistro que considere máis adecuado.

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

Para  avaliar  a  materia  de  Xeografía  e  Historia  poderanse  utilizar  os  seguintes

instrumentos de avaliación:

 Traballos  de  investigación  realizados  individualmente.  Terase  en  conta:

adecuación dos contidos do traballo ao demandado polo profesor, a corrección

nas expresións, capacidade crítica,  e a presentación no prazo correspondente.

 Actividades  e  exercicios  diversos:  comentarios,  elaboración  de  mapas

conceptuais, elaboración de eixos cronolóxicos, reseñas,  localización en mapas

físicos  e  políticos,  interpretación  de  imaxes,  actividades  de  síntese  e  de

conceptos, actividades de causa-efecto, elaboración e interpretación de gráficas,

mapas e imaxes,...

 Asistencia e participación nas videoconferencias programadas (de ter os medios

adecuadas para poder asistir a elas).

 Rúbricas que nos poidan servir de referencia e que nos permitirán medir o nivel

de desempeño das tarefas concretas. 

A valoración de todos este elementos deben ser recollidos polo profesorado a través

daquel instrumento de rexistro que considere máis adecuado.
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2.9.3. Criterios de cualificación e promoción do alumnado

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

 A cualificación de cada avaliación da materia Xeografía e Historia de 1º, 2º e 3º

curso de ESO atenderán aos seguintes criterios:

o Probas escritas: 70% da cualificación. 

o Traballo diario,  actividades realizadas , caderno de aula,  traballos

individuais ou en grupo ,  participación e comportamento: 30% da

cualificación.

 A cualificación de cada avaliación da materia de  Xeografía e Historia de  4º

curso de ESO atenderá aos seguintes criterios:

o Probas escritas: 80% da cualificación. 

o Traballo diario, actividades realizadas , traballos individuais ou en

grupo ,  participación e comportamento: 20% da cualificación.

 En Paisaxe e Sustentabilidade de 2º de ESO ,  as probas escritas suporán

un 50% da  cualificación  e o  50  % restante consistirá  na  valoración  do

traballo diario, actividades, traballos individuais ou en grupo, participación

e comportamento.

 O alumnado  superará  a  materia  cando supere  as  tres  avaliacións,  cun  

mínimo de 5 puntos en cada unha .

 O alumnado que non supere unha avaliación poderá facer ao longo do curso, se

o  profesor  o  decide,   un  exame  de  recuperación  e/ou  realización  de

actividades para superar a avaliación suspensa.

 A cualificación final  da avaliación ordinaria de xuño,   daqueles que teñen

as tres avaliacións aprobadas,  consistirá na nota media das convocatorias

parciais.

 O alumnado que non acade o aprobado da materia, por non ter superado

unha ou varias das convocatorias parciais ou avaliacións terá dereito a un

plan  de  recuperación.  Este  se  desenvolverá  dende  que  remate  a  terceira

avaliación  ata  que  teña  lugar  a  avaliación  final  ou  ordinaria  e  consistirá  no

seguinte: 
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o XEOGRAFÍA  E  HISTORIA  1º  ESO  :   preparación  para  a  realización

dunha proba escrita que suporá o 100% da cualificación final ou ordinaria

do alumnado. Esta proba se fixará nos últimos días lectivos do calendario

escolar  e  o  alumnado  suspenso  deberá  examinarse  dos  contidos

traballados durante todo o  curso.

o XEOGRAFÍA  E  HISTORIA  2º  /  3º  ESO  : realización  dun  boletín  de

actividades e unha proba escrita. O boletín de actividades será entregado

ao  alumno/a  na  aula  e  suporá  o  50% da  cualificación  final.  A  proba

escrita  será  realizada  nos  últimos  días  de  clase,  consistirá   nunha

selección das actividades realizadas no boletín de recuperación, e suporá

o  50% da  cualificación  final.  As  actividades  estarán  relacionadas  cos

contidos traballados durante todo o curso.

o XEOGRAFÍA  E  HISTORIA  4º  ESO  :  realización  dun  boletín  de

actividades de reforzo feitas en clase e en casa, que suporá o 40% da

cualificación final e a realización dunha proba escrita, que suporá o 60%

da cualificación final e será fixada nos últimos días de clase. O alumnado

só  deberá  recuperar  as  probas  escritas  non  superadas,  polo  que  se

respectarán os exames aprobados ao longo do curso.

o PAISAXE E SUSTENTABILIDADE  2º ESO  : realización dun boletín de

actividades dos principais contidos da materia, que suporá o 100 % da

cualificación final.  Serán realizados  na  aula  e  na casa e deberán ser

entregados nos últimos días lectivos do curso. O alumnado só deberá

facer as actividades daquelas avaliacións non aprobadas.

 No caso de que un/unha alumno/a sexa sorprendido cometendo algún tipo de

fraude (copia, substitución de follas de exame, plaxio literal,  etc.) en calquera

das probas escritas ou traballos,  a proba ou actividade será puntuada con 0

puntos.

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

 A cualificación de cada avaliación da materia Xeografía e Historia nos catro

cursos de ESO atenderán aos seguintes criterios:

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai  a posibilidade de facer probas

escritas antes ou despois da suspensión da actividade lectiva dun grupo:
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a proba ou probas escritas realizadas suporán o 70 % da cualificación ( a

excepción de Xeografía e Historia de 4º de ESO, que suporá un 80 % e

un 50% no caso de Paisaxe e Sustentabilidade ) e as actividades e/ou

traballos de investigación,  ,  participación,  comportamento,  asistencia e

participación en videoconferencias suporán o 30% da cualificación ( 20%

no  caso  de  Xeografía  e  Historia  de  4º  de  ESO  e  50 % no  caso  de

Paisaxe e Sustentabilidade).

o De iniciarse e rematarse a avaliación en situación de actividade lectiva

non presencial nun grupo, ou de non ter a posibilidade de facer ningún

exame  presencial  durante  a  avaliación:  os  traballos  de  investigación,

actividades varias,  asistencia e participación en videoconferencias (de

ter  os  medios  adecuados  para  asistir  a  elas):  suporán  o  100%  da

cualificación.

 O alumnado superará a materia cando supere as tres avaliacións, cun mínimo

de 5 puntos en cada unha .

  Aquel  alumnado  que  non  teña  unha  avaliación  positiva  en  algunha  das

avaliacións poderá acollerse ,se o profesor da materia o decide, a un  plan de

recuperación de cada avaliación, que consistirá en :

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas

escritas  programadas  antes  ou  despois  da  suspensión  da  actividade

lectiva do grupo:   as probas escritas realizadas suporán o  100 % da

cualificación do alumnado. 

o De  non  poder  facer  o  exame  programado  de  maneira  presencial  o

alumnado  procederá  á   elaboración  dunhas  fichas  de  actividades

individualizadas,  que  atenderán  aos  estándares  de  aprendizaxe

traballados durante as avaliacións a recuperar. Estas fichas suporán o

100% da cualificación do alumnado.

  A cualificación final  da avaliación ordinaria de xuño, daqueles que teñen as

tres avaliacións aprobadas,  consistirá na nota media das convocatorias parciais.

 O alumnado que non acade o aprobado da materia,  por non ter superado

unha ou varias das convocatorias parciais ou avaliacións terá dereito a un plan

de recuperación. Este se desenvolverá dende que remate a terceira avaliación

ata que teña lugar a avaliación final ou ordinaria e consistirá no seguinte: 
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o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer a entrega

de actividades e as probas escritas programadas antes ou despois da

suspensión  da  actividade  lectiva  do  grupo:   se  seguirán  os  mesmos

criterios de cualificación establecidos para a actividade lectiva presencial.

o En caso de non poder realizar as probas escritas, por estar en situación

de  actividade  lectiva  non  presencial,  o  alumnado  procederá  á

elaboración dunhas fichas de actividades individualizadas, que atenderán

aos estándares de aprendizaxe traballados durante o curso. Estas fichas

suporán o 100% da cualificación do alumnado. 

 No caso de que un/unha alumno/a sexa sorprendido cometendo algún tipo de

fraude (entrega de traballos de compañeiros como propios, etc.) en calquera das

actividades ou traballos, estas serán puntuadas con 0 puntos.

2.9.4. Rúbricas de referencia para avaliar ao alumnado

Avaliación dun exame

EXCELENTE MOI

AVANZADO

SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO

Contido

Todas as 

respostas 

desenvolven 

o tema con 

claridade e  

precisión .

Case todas 

as respostas

desenvolven 

o tema con 

claridade e 

precisión

A maioría das 

respostas 

desenvolven o 

tema con 

claridade e 

precisión

Poucas 

respostas 

desenvolven

o tema con 

claridade e 

precisión

A maioría das 

respostas non 

desenvolven o 

tema con 

claridade e 

precisión

Gramática e

ortografía
Non hai erros

gramaticais, 

ortográficos 

ou de 

puntuación e 

o texto lese 

con fluidez

Case non hai

erros 

gramaticais, 

ortográficos 

ou de 

puntuación e

o texto lese 

con fluidez.

Hai dous erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación, e o 

texto ten algunha 

dificultade para 

entenderse.

Hai tres 

erros 

gramaticais, 

ortográficos 

ou de 

puntuación, 

e o texto 

enténdese 

con 

Hai máis de tres 

erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación, e 

o texto non se 

entende.
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dificultade.

Avaliación de traballos escritos  a man / dixitais

EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORI

O

BÁSICO ESCASO

Redacción/ 

Estrutura

O traballo está 

ben estruturado e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemento 

e conclusión.

O traballo está 

ben estruturado 

nun 80% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvement

o e conclusión.

O traballo está 

ben estruturado 

nun 50% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemento

e conclusión.

O traballo está 

ben estruturado 

nun 50% pero 

non cumpre coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvement

o e conclusión

O traballo non 

está estruturado 

e non ten 

introdución, 

desenvolvement

o e conclusión.

Ortografía

O texto non 

presenta erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática).

O texto ten 

menos de 3 erros

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática).

O texto ten entre 

4 e 6 erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática).

O texto ten entre 

6 e 10 erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática).

O texto ten máis 

de 10 erros 

ortográficos.

Extensión

O exercicio 

escrito adáptase á

extensión esixida.

O exercicio 

escrito presenta 

media páxina 

máis da 

extensión esixida

O exercicio 

escrito presenta 

unha páxina máis

da extensión 

esixida.

O exercicio 

escrito presenta 

dúas páxinas 

máis da 

extensión 

esixida.

O exercicio 

escrito presenta 

máis de dúas 

páxinas da 

extensión esixida

Contido

Trátase o contido 

que se pediu.

Nalgúns 

parágrafos non 

se trata nada do 

contido que se 

pediu.

Un 60% do texto 

non ten relación 

co contido que se

pediu.

Algúns 

parágrafos fan 

alusión ao tema 

pedido.

Só se menciona 

o tema pedido, 

pero non se 

trata.
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Presentación
e limpeza

O traballo está 

presentado 

conforme a forma 

solicitada polo 

profesor/a  (tipo 

papel, marxes 

portada ,....).O 

traballo está 

presentado con 

pulcritude e 

limpeza.

O traballo non 

cumpre na 

presentación 

algunha das 

características 

formais.

O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten un risco.

O traballo non 

cumpre na 

presentación 

varias das 

características 

formais.

O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten dous ou tres 

riscos.

O traballo 

cumpre poucos 

dos requisitos 

formais 

establecidos polo

profesor/a

O traballo ten 

dobreces e máis 

de tres riscos.

O traballo non 

cumpre ningún 

dos requisitos 

formais 

establecidos polo

profesor/a

O traballo está 

presentado con 

un gran número 

de dobreces e 

riscos.

Tempo de 
entrega

A entrega 

realízase na data 

indicada.

A entrega 

realízase cun día

de atraso.

A entrega 

realízase con 

dous días de 

atraso.

A entrega 

realízase con 

tres días de 

atraso.

A entrega 

realízase despois

de pasados tres 

días da data 

indicada.

Exposición oral de traballos

EXCELENTE MOI

AVANZADO

SATISFACTORI

O

BÁSICO ESCASO

Introdució

n

O alumno 

preséntase de 

xeito formal e 

dá a coñecer o

tema da 

presentación e

o obxectivo 

que pretende. 

Presenta un 

índice do 

traballo.

O alumno 

preséntase de

forma rápida e

dá a coñecer 

o tema da 

presentación 

e o obxectivo 

que pretende. 

Explica índice

O alumno 

preséntase de 

forma rápida e 

comeza a súa 

exposición sen 

mencionar o 

tema do que 

trata. Explica 

índice

O alumno 

preséntase 

sen dicir o seu

nome e 

menciona o 

tema de forma

moi xeral. Non

explica índice

Empeza a 

súa 

exposición 

sen facer 

unha 

presentació

n inicial. 

Non explica 

índice

Expresión Utiliza un O vocabulario Fáltalle Manexa un Ten un 
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oral

vocabulario 

adecuado e a 

exposición é 

coherente.

é adecuado e 

a exposición é

clara.

vocabulario e ten

algún problema 

para expresar 

correctamente as

súas ideas.

vocabulario 

moi básico e 

ten problemas

para transmitir

con claridade 

as súas ideas.

vocabulario 

moi básico 

e non logra 

transmitir 

con 

claridade as

súas ideas

Volume de

voz

O seu volume 

de voz é 

adecuado, 

suficientement

e alto como 

para ser 

escoitado 

desde todas 

as partes da 

aula, sen ter 

que berrar.

O seu volume 

de voz é 

adecuado e 

alto para ser 

escoitado por 

todos, aínda 

que, ás veces,

cando dubida,

baixa o 

volume.

Non é escoitado 

por toda a aula 

cando fala en 

voz alta, agás se 

se sente moi 

seguro e 

aumenta o seu 

volume de voz 

por uns 

segundos.

O seu volume 

de voz é 

medio e ten 

dificultades 

para ser 

escoitado por 

todos na aula.

O seu 

volume de 

voz é moi 

baixo como 

para ser 

escoitado 

por todos 

na aula

Inclusión 
dos 
aspectos 
relevantes

Expón 

claramente o 

traballo e 

achega 

referencias 

aos 

coñecementos

traballados.

Expón 

claramente o 

traballo, pero 

non relaciona 

toda a 

exposición 

cos 

coñecemento

s traballados.

Expón 

claramente o 

traballo, pero non

o relaciona cos 

coñecementos 

traballados.

Ten dificultade

para expoñer 

o traballo 

porque non 

entende os 

coñecementos

traballados

Non expón 

o traballo 

nin coñece 

os 

conceptos 

traballados 

necesarios 

para a súa 

realización.

Recursos 
didácticos A exposición 

acompáñase 

con soportes 

audiovisuais 

en diversos 

formatos, 

Soporte visual

adecuado e 

interesante na

súa xusta 

medida.

Soporte visual 

adecuado.

Soporte visual

non 

adecuado.

Sen soporte

visual.
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especialmente 

atractivos e de 

moita calidade.

Tempo 

O alumno 

utilizou o 

tempo 

adecuado e 

cerrou 

correctamente 

a súa 

presentación.

O alumno 

utilizou un 

tempo 

axustado ao 

previsto, pero 

cun final 

precipitado ou

excesivament

e longo por 

falta de 

control do 

tempo

O alumno utilizou

o tempo 

adecuado, pero 

faltoulle cerrar a 

súa 

presentación; ou 

ben non utilizou 

o tempo 

adecuado, pero 

incluíu todos os 

puntos da súa 

presentación.

Excesivament

e longo ou 

insuficiente 

para poder 

desenvolver o 

tema 

correctamente

.

O alumno 

esqueceu 

por 

completo o 

tempo que 

tiña e saíu 

do tema.

Peche

Remata 

cunhas 

conclusións 

finais sobre o 

traballo.

Realiza 

despedida 

agradecendo 

ao público e  

invitándoos a 

facer 

preguntas.

Remata 

cunhas 

conclusións 

finais sobre o 

traballo.  

Invita  ao 

público a 

facer 

preguntas.

Remata cunhas 

conclusións 

finais sobre o 

traballo.

Non hai  

invitación ao 

público a facer 

preguntas.

Indica o 

remate da 

exposición 

pero non 

aborda 

conclusións 

finais nin invita

ao público a 

facer  

preguntas.

Non indica 

o remate da

exposición.

Avaliación do caderno de clase

Moi ben Ben Regular Mal Moi mal

Actividades Actividades 

completas e 

Actividades 

feitas, pero non

Actividades 

incompletas e 

Actividades 

incompletas e 

Actividades sen

facer e sen 
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corrixidas 

correctamente.

corrixidas 

correctamente.

sen corrixir na 

metade das 

ocasións.

sen corrixir en 

máis da 

metade das 

ocasións.

corrixir.

Teoría 

Definicións, 

mapas 

conceptuais, 

apuntes... 

completos. 

Falta parte de 

definicións, 

mapas 

conceptuais, 

apuntes  .

Faltas a 

metade das 

definicións, 

mapas 

conceptuais, 

apuntes .

Faltan a 

maioría das 

definicións, 

mapas 

conceptuais, 

apuntes .

Faltan as 

definicións, 

mapas 

conceptuais, 

apuntes.

Limpeza 

Caderno ben 

organizado e 

limpo; lexible; 

claro.

Caderno 

suficientement

e ben 

organizado; 

limpo; lexible; 

claro.

Caderno non 

totalmente 

organizado; 

bastante limpo;

lexible.

Caderno 

bastante 

desorganizado

; falta de 

limpeza; letra 

non lexible.

Desorganizado

, falta de 

limpeza.

Elementos 

clave

As follas están

identificadas 

con nome, 

curso e 

materia

As follas están 

case todas 

identificadas; 

aparece nome, 

curso, materia

As follas están 

rotas; faltan 

follas; non 

están 

suficientement

e identificadas.

As follas non 

presentan os 

elementos 

básicos

Non ten libreta 

ou follas, non 

está 

identificado

Entrega 
Entrega en 

prazo.

Entrega fóra de

prazo

Non entregado

As  porcentaxes  ou  puntuacións  concretas  asignadas  para  avaliar  todos  estes

elementos,  que  se  terán  en  conta  nestes  instrumentos  de  avaliación,   serán

establecidas polo profesor/a asignándolle a cualificación que considere máis idónea, en

función do tipo de actividade, traballo, proba, exposición e curso.
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2.9.5. Concreción para cada estándar de aprendizaxe: grao mínimo, instrumento 

de avaliación e temporalización

Os estándares de aprendizaxe de Xeografía e Historia da ESO están organizados en

diferentes niveis, esta clasificación é a que rexe o grao mínimo de consecución de ditos

estándares:

 Estándares  básicos  :  son  aqueles  que  deben  ter  un  grao  mínimo  de

consecución do 80% ou superior. Son estándares elementais que o alumno

debe superar  ao longo do curso. Deberán figurar nas probas escritas da

materia.

 Estándares intermedios:   son aqueles nos que se establece un grao mínimo

de consecución entre o 50% e inferior a 80%. Poden figurar nas probas

escritas e/ou nas actividades e traballos de investigación individuais o en

grupo.  Nalgúns  casos  mediante  a  observación.  Xunto  cos  estándares

básicos  terán  a  consideración  de  estándares  mínimos  para  aprobar  a

materia.

 Estándares complementarios  : aqueles que se establece un grao mínimo de

consecución  entre  máis  do  10%  e  menos  do  50%.  Avaliados

preferentemente  mediante   diferentes  actividades  ou,  en  determinados

casos,  a  través  da  observación  directa.  Non  son  considerados  mínimos

esixibles para aprobar a materia. 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo
de

consecución

Instrumentos de
avaliación

Temporalizació
n

Bloque 1. O medio físico

XHB1.1.1. Interpreta como
inflúen os movementos

astronómicos na distribución
da radiación solar e nas zonas

bioclimáticas do planeta.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

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

zonas do planeta de similares
horas.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

XHB1.2.1. Clasifica e distingue
proxeccións, e compara unha
proxección de Mercator con

unha de Peters.

10%

Actividades diversas

Observación directa

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

mapas.

30% Actividades diversas

Observación directa

1ª avaliación

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

características.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

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

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

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

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

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

as referencias físicas
principais: mares e océanos,

continentes, illas e
arquipélagos máis

importantes, ríos e cadeas
montañosas principais.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

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

do mundo e reflictan os
elementos máis importantes.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB1.7.1. Explica as
características xerais do

relevo europeo.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

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

principais do relevo europeo.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

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

Europa.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB1.9.2. Distingue e localiza
nun mapa as zonas

bioclimáticas do noso
continente.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

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

10% Actividades
diversas

2ª avaliación
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Europa os principais espazos
naturais.

Observación
directa

B1.11.1. Realiza procuras en
medios impresos e dixitais

referidas a problemas
ambientais actuais, e localiza

páxinas e recursos da web
directamente relacionados con

eles.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

Bloque 3. A Historia

XHB3.1.1. Identifica elementos
materiais, culturais ou

ideolóxicos que son herdanza
do pasado.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

 2ª e 3ª
avaliación

XHB3.2.1. Nomea e identifica
catro clases de fontes

históricas.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª e 3ª avaliación

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

sen fontes, sexan estas restos
materiais ou textuais.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

 2ª e 3ª
avaliación

XHB3.2.3. Compara dous
relatos a distintas escalas

temporais sobre as conquistas
de Alexandre.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

XHB3.3.1. Ordena
temporalmente algúns feitos

históricos e outros feitos
salientables, utilizando para
iso as nocións básicas de

sucesión, duración e
simultaneidade.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª e 3ª avaliación

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

diferentes enclaves
xeográficos.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

 2ª e 3ª
avaliación

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario
histórico e artístico

imprescindible para cada
época.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª e 3ª avaliación

XHB3.6.1. Recoñece os
cambios evolutivos ata chegar

á especie humana.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB3.7.1. Distingue etapas 50% Probas escritas 2ª e 3ª avaliación
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dentro da historia antiga. Traballos de
investigación

Actividades
diversas

XHB3.8.1. Realiza diversos
tipos de eixes cronolóxicos e

mapas históricos.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

 2ª e 3ª
avaliación

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

se divide a prehistoria e
describe as características

básicas da vida en cada un.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

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

nela.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB3.10.1. Recoñece as
funcións dos primeiros ritos

relixiosos como os da "deusa
nai".

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

XHB3.11.1. Describe formas de
organización socio-económica

e política, novas ata entón,
como os imperios de

Mesopotamia e de Exipto.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

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

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

 2ª e 3ª
avaliación

XHB3.13.1. Interpreta un mapa
cronolóxico-xeográfico da

expansión exipcia.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

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

divide Exipto.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

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

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB3.14.2. Realiza un mapa
conceptual cos principais

deuses do panteón exipcio.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación
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XHB3.15.1. Localiza nun mapa
os principais exemplos da
arquitectura exipcia e da

mesopotámica.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

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

económica das polis gregas a
partir de fontes históricas de

diferentes tipos

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

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

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB3.17.1. Localiza nun mapa
histórico as colonias gregas

do Mediterráneo.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

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

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

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

Alexandre Magno.

10% Actividades diversas

Observación directa

3ª avaliación

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

no tempo.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB3.19.2. Dá exemplos
representativos das áreas do

saber grego, e discute por que
se considera que a cultura
europea parte da Grecia

clásica.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

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

30%

Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

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

imperio na Roma antiga.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

XHB3.21.1. Compara obras
arquitectónicas e escultóricas

de época grega e romana.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB3.22.1. Fai un mapa da 10% Actividades 3ª avaliación
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Península Ibérica onde se
reflicten os cambios

administrativos en época
romana.

diversas

Observación
directa

XHB3.22.2. Analiza exemplos
do legado romano que

sobreviven na actualidade.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

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

xeográficos.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º
curso

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo de
consecució

n

Instrumentos de
avaliación

Temporalizació
n

Bloque 1. O medio físico

XHB1.1.1. Localiza espazos
xeográficos e lugares nun

mapa de España e de Galicia,
utilizando datos de

coordenadas xeográficas.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

XHB1.2.1. Enumera e describe
as peculiaridades do medio

físico español e galego.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

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

relevo español.

80% Probas escritas 2ª avaliación

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

físico de España.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

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

relevo galego.

30% Actividades
diversas 

Observación
directa

2ª avaliación

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

físico de Galicia.

30% Actividades
diversas 

Observación
directa

2ª avaliación
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XHB1.5.1. Localiza nun mapa
os grandes conxuntos ou
espazos bioclimáticos de

España.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB1.5.2. Analiza e compara as
zonas bioclimáticas españolas
utilizando gráficos e imaxes.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB1.5.3. Localiza nun mapa
os espazos bioclimáticos de

Galicia.

30% Actividades
diversas 

Observación
directa

2ª avaliación

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

España e de Galicia.

30% Actividades
diversas 

Observación
directa

2ª avaliación

XHB1.7.1. Realiza procuras en
medios impresos e dixitais

referidas a problemas
ambientais actuais en España

e en Galicia, e localiza
páxinas e recursos da web

directamente relacionados con
eles.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 2. O espazo humano

XHB2.1.1. Localiza no mapa
mundial os continentes e as

áreas máis densamente
poboadas.

30% Actividades
diversas 

Observación
directa

3ª avaliación

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

acollemento.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB2.2.1. Explica as
características da poboación

europea.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

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

súa evolución e a súa
dinámica.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

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

súas comunidades
autónomas.

80% Probas escritas 3ª avaliación
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XHB2.3.2. Analiza en distintos
medios os movementos

migratorios nas últimas tres
décadas en España.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

3ª avaliación

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

etapas e os destinos
principais.

30% Actividades
diversas 

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 3. A historia

XHB3.1.1. Identifica elementos
materiais, culturais ou

ideolóxicos que son herdanza
do pasado.

10% Actividades
diversas 

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

XHB3.2.1. Nomea e identifica
catro clases de fontes

históricas.

10% Actividades
diversas 

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

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

restos materiais ou textuais.

10% Actividades
diversas 

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

XHB3.3.1. Ordena
temporalmente algúns feitos

históricos e outros feitos
salientables, utilizando para
iso as nocións básicas de

sucesión, duración e
simultaneidade.

30% Actividades
diversas 

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

XHB3.3.2. Realiza diversos
tipos de eixes cronolóxicos e

mapas históricos.

30% Actividades
diversas 

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

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

diferentes enclaves
xeográficos.

10% Actividades
diversas 

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario
histórico e artístico

imprescindible para cada
época.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª e 2ª avaliación

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

o pasado.

10% Actividades
diversas 

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

XHB3.7.1. Compara as formas
de vida (en diversos aspectos)
do Imperio Romano coas dos

reinos xermánicos

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades

1ª avaliación
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diversas

XHB3.8.1. Caracteriza a
sociedade feudal e as

relacións entre señores e
campesiños.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.9.1. Comprende as orixes
do Islam e o seu alcance

posterior.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.9.2. Explica a importancia
de Al-Andalus na Idade

Media.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.10.1. Interpreta mapas
que describen os procesos de

conquista e repoboación
cristiás na Península Ibérica.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.10.2. Explica a
importancia do Camiño de

Santiago.

10% Actividades
diversas 

Observación
directa

2ª avaliación

XHB3.11.1. Comprende o
impacto dunha crise

demográfica e económica nas
sociedades medievais

europeas.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB3.12.1. Describe
características da arte

románica, gótica e islámica.

50% Probas escritas

Traballos de
investigación

Actividades
diversas

2ª avaliación
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Xeografía e Historia.  3º curso

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo de
consecució

n

Instrumentos
de avaliación

Temporalización

Bloque 1. O medio físico

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos
de mapas e imaxes satélite.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

XHB1.1.2. Localiza espazos
xeográficos e lugares nun mapa
utilizando datos de coordenadas

xeográficas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos
mapas temáticos

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª e 2ª avaliación

Bloque 2. O espazo humano

XHB2.1.1. Distingue nun mapa político
a distribución territorial de España:
comunidades autónomas, capitais,

provincias e illas.

80% Probas escritas 1ª avaliación

XHB2.2.1. Compara a poboación
activa de cada sector en diversos

países e analiza o grao de
desenvolvemento que amosan estes

datos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

XHB2.3.1. Diferencia os sectores
económicos europeos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

XHB2.4.1. Diferencia aspectos
concretos e a súa interrelación
dentro dun sistema económico.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

XHB2.5.1. Define o desenvolvemento
sustentable e describe conceptos

clave relacionados con el.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais 
zonas cerealistas, como exemplo de 
recurso agrario no mundo, e as máis 
importantes masas forestais do 
mundo

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliacion

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun
mapa as principais zonas produtoras

de minerais no mundo.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

1ª avaliación
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diversas

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun
mapa as principais zonas produtoras

e consumidoras de enerxía no
mundo.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas
enerxías alternativas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

XHB2.7.1. Procura información sobre a
sobreexplotación dos caladoiros de
pesca, usando recursos impresos e

dixitais.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

XHB2.8.1. Localiza nun mapa os
países máis industrializados do

mundo, a través de lendas e
símbolos adecuados.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi
o itinerario que segue un produto

agrario e outro gandeiro desde a súa
colleita ata o seu consumo en zonas

afastadas, e extrae conclusións.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

XHB2.10.1. Define os indicadores que
miden os intercambios económicos

dun país.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

XHB2.10.2. Describe as características
do comercio internacional na

actualidade.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

XHB2.10.3. Enumera as
características dos bloques

comerciais e as razóns polas que se
constitúen.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

XHB2.11.1. Identifica os tipos de
turismo e os seus efectos

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

XHB2.11.2. Valora a importancia do
turismo na economía española e

galega.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

XHB2.12.1. Comparar as 
características do consumo interior 
de países como Brasil e Francia.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

2ª avaliación

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 72



Actividades
diversas

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais,
usando recursos impresos e dixitais,

para explicar o funcionamento do
comercio, e sinala os organismos
que agrupan as zonas comerciais

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

XHB2.12.3. Describe o funcionamento
dos intercambios a nivel

internacional, utilizando mapas
temáticos e gráficos nos que se
reflictan as liñas de intercambio.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

XHB2.13.1. Realiza un informe sobre
as medidas para tratar de superar as

situacións de pobreza.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª/2ª avaliación

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito
bélico no mapamundi e relaciónaas

con factores económicos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª/2ª avaliación

Bloque 3. A historia

XHB3.1.1. Identifica elementos
materiais, culturais ou ideolóxicos

que son herdanza do pasado

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª/3ª avaliación

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

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª/ 3ª avaliación

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

sexan estas restos materiais ou
textuais.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª/ 3ª avaliación

XHB3.3.1. Ordena temporalmente
algúns feitos históricos e outros

feitos salientables, utilizando para iso
as nocións básicas de sucesión,

duración e simultaneidade.

80% Probas escritas 2ª/3ª avaliación

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

históricos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª/3ª avaliación

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

enclaves xeográficos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

 2ª/3ª avaliación

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario
histórico e artístico imprescindible

para cada época.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª/3ª avaliación

XHB3.6.1. Distingue modos de
periodización histórica (Idade

Moderna, Renacemento, Barroco,
Absolutismo, etc.).

80% Probas escritas 2ª/3ª avaliación
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XHB3.7.1. Identifica trazos do
Renacemento e do Humanismo na
historia europea, a partir de fontes

históricas de diversos tipos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

XHB3.8.1. Coñece obras e legado de
artistas, humanistas e científicos da

época.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

XHB3.9.1. Analiza obras, ou
fragmentos delas, dalgúns autores

desta época no seu contexto.

80% Probas escritas 2ª avaliación

XHB3.10.1. Distingue as
características de réximes
monárquicos autoritarios,

parlamentarios e absolutos.

80% Probas escritas 3ª avaliación

XHB3.11.1. Comprende os conceptos
de cambio e continuidade en relación

co reinado dos Reis Católicos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

XHB3.12.1. Explica as causas que
conduciron á descuberta de América
para Europa, a súa conquista e a súa

colonización.

80% Probas escritas 2ª avaliación

XHB3.12.2. Coñece os principais feitos
da expansión de Aragón e de

Castela polo mundo.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª/3ª avaliación

XHB3.12.3. Sopesa interpretacións
conflitivas sobre a conquista e a

colonización de América.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre
os reinos europeos que conducen a
guerras como a dos "Trinta Anos".

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

Xeografía e Historia. 4º de ESO

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo
de

consecución

Instrumentos de
avaliación

Temporalizac
ión

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789

XHB1.1.1. Establece, a través da
análise de textos, a diferenza

entre o Absolutismo e o

30% Actividades diversas
Observación directa

1ª avaliación
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Parlamentarismo.

XHB1.1.2. Distingue conceptos
históricos como Antigo Réxime

e Ilustración.

80% Probas escritas 1ª avaliación

XHB1.2.1. Describe as
características da cultura da
Ilustración e as implicacións

que ten nalgunhas monarquías.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

1ª avaliación

XHB1.3.1. Aprecia os avances
científicos e a súa aplicación á
vida diaria, e contextualiza o
papel dos científicos na súa

propia época.

10% Actividades diversas
Observación directa

1ª avaliación

XHB1.3.2. Comprende as
implicacións do empiricismo e o

método científico nunha
variedade de áreas.

10% Actividades diversas
Observación directa

1ª avaliación

Bloque 2. A era das revolucións liberais

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos
revolucionarios para actuar como

o fixeron.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

1ª avaliación

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a
análise de fontes de diversas
épocas, o valor destas non só

como información senón tamén
como evidencia para os/as

historiadores/as.

30% Actividades diversas
Observación directa

1ª avaliación

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa
sintética cos principais feitos

dalgunha das revolucións
burguesas da primeira metade do

século XIX, acudindo a
explicacións causais, e sinala os

proles e os contras.

30% Actividades diversas
Observación directa

1ª avaliación

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa
sintética cos principais feitos

dalgunha das revolucións
burguesas do século XVIII,

acudindo a explicacións causais,
e indica os proles e os contras.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

1ª avaliación

XHB2.2.3. Discute as implicacións
da violencia empregando
diversos tipos de fontes.

10% Actividades diversas
Observación directa

1ª avaliación

Bloque 3. A Revolución Industrial

XHB3.1.1. Analiza os proles e os
contras da primeira Revolución

Industrial en Inglaterra.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

1ª avaliación

XHB3.2.1. Analiza e compara a
industrialización de diferentes
países de Europa, América e

Asia, nas súas distintas escalas
temporais e xeográficas.

30% Actividades diversas
Observación directa 

1ª avaliación

XHB3.3.1. Explica a situación
laboral feminina e infantil nas

50% Probas escritas 1ª avaliación
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cidades industriais. Traballos de
investigación

Actividades diversas

XHB3.4.1. Especifica algunhas
repercusións políticas como
consecuencia dos cambios

económicos en España.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

1ª avaliación

XHB3.5.1. Elabora un eixe
cronolóxico, diacrónico e
sincrónico, cos principais

avances científicos e
tecnolóxicos do século XIX.

30% Actividades diversas
Observación directa

1ª avaliación

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial

XHB4.1.1. Explica razoadamente
que o concepto imperialismo

reflicte unha realidade que influirá
na xeopolítica mundial e nas

relacións económicas
transnacionais.

30% Actividades diversas
Observación directa

2ª avaliación

XHB4.1.2. Elabora discusións
sobre eurocentrismo e a

globalización.

10% Actividades diversas
Observación directa

2ª avaliación

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas
e interconexións causais entre
colonialismo, imperialismo e a

Gran Guerra de 1914.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

XHB4.3.1. Diferencia os
acontecementos dos procesos,
nunha explicación histórica, da I

Guerra Mundial.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa
político de Europa.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

XHB4.3.3. Describe a derrota de
Alemaña desde a súa propia
perspectiva e desde a dos

aliados.

30% Actividades diversas
Observación directa

2ª avaliación

XHB4.4.1. Contrasta algunhas
interpretacións do alcance da

Revolución Rusa na súa época e
na actualidade.

30% Actividades diversas
Observación directa

2ª avaliación

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)

XHB5.1.1. Analiza interpretacións
diversas de fontes históricas e

historiográficas de distinta
procedencia.

10% Actividades diversas
Observación directa

2ª avaliación

XHB5.1.2. Relaciona algunhas
cuestións concretas do pasado

co presente e as posibilidades do
futuro, como o alcance das crises

financeiras de 1929 e de 2008.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

XHB5.1.3. Discute as
circunstancias da loita polo

sufraxio da muller.

50% Actividades diversas
Observación directa

2ª avaliación
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XHB5.2.1. Explica diversos
factores que fixeron posible o
auxe do fascismo en Europa.

50% Actividades diversas
Observación directa

2ª avaliación

XHB5.3.1. Explica as principais
reformas durante a II República
española, e reaccións a elas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

XHB5.3.2. Explica as causas da
Guerra Civil española no

contexto europeo e internacional.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)

XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía
causal (diferente importancia

dunhas causas ou outras
segundo as narrativas).

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases
do conflito.

10% Actividades diversas
Observación directa

2ª avaliación

XHB6.2.2. Dá unha interpretación
de por que rematou antes a

guerra europea que a mundial.

30% Actividades diversas
Observación directa

2ª avaliación

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa
explicativa das causas e as
consecuencias da II Guerra
Mundial, a distintos niveis
temporais e xeográficos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

XHB6.3.1. Recoñece a
significación do Holocausto na

historia mundial.

80% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

XHB6.4.1. Utilizando fontes
históricas e historiográficas,
explica algúns dos conflitos

enmarcados na época da Guerra
Fría.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

XHB6.4.2. Describe as
consecuencias da guerra de

Vietnam.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

2ª avaliación

XHB6.5.1. Describe os feitos
relevantes do proceso

descolonizador.

80% Probas escritas 3ª avaliación

XHB6.5.2. Distingue entre
contextos diferentes do mesmo

proceso, por exemplo, África
subsahariana (anos 50 e 60) e a

India (1947).

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético

XHB7.1.1. Explica os avances dos
réximes soviéticos e do "Welfare

State" en Europa.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

3ª avaliación

XHB7.1.2. Recoñece os cambios
sociais derivados da

30% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación
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incorporación da muller ao
traballo asalariado.

XHB7.2.1. Compara a crise
enerxética de 1973 coa financeira

de 2008.

30% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

XHB7.3.1. Coñece a situación da
posguerra e a represión en

España, así como as fases da
ditadura de Franco

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

3ª avaliación

XHB7.3.2. Discute como se
entende en España e en Europa
o concepto de memoria histórica

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI

XHB8.1.1. Interpreta o
renacemento e o declive das

nacións no novo mapa político
europeo desa época

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

XHB8.1.2. Comprende os proles e
contras do estado do benestar.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

3ª avaliación

XHB8.2.1. Analiza aspectos
políticos, económicos e culturais

dos cambios producidos tralo
colapso da URSS.

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

XHB8.3.1. Compara interpretacións
sobre a Transición española nos
anos setenta do século XX e na

actualidade.

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

XHB8.3.2. Enumera e describe
algúns dos principais fitos que

deron lugar ao cambio na
sociedade española da

transición: coroación de Xoán
Carlos I, lei para a reforma

política de 1976, lei de amnistía
de 1977, apertura de Cortes
Constituíntes, aprobación da

Constitución de 1978, primeiras
eleccións xerais, creación do
Estado das autonomías, etc.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

3ª avaliación

XHB8.3.3. Analiza o problema do
terrorismo en España durante

esta etapa (ETA, GRAPO, Terra
Lliure, etc.): a xénese e a historia
das organizacións terroristas, a

aparición dos primeiros
movementos asociativos en

defensa das vítimas, etc.

30% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

XHB8.4.1. Discute sobre a
construción da Unión Europea e

do seu futuro.

30% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio
do XXI

XHB9.1.1. Procura na prensa
novas dalgún sector con

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación
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relacións globalizadas, e elabora
argumentos a favor e en contra.

XHB9.1.2. Elabora discusións
sobre o eurocentrismo e a

globalización.

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas
de progreso e retroceso na
implantación das recentes

tecnoloxías da información e da
comunicación, a distintos niveis

xeográficos.

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

XHB9.3.1. Crea contidos que
inclúen recursos como textos,

mapas e gráficos, para presentar
algún aspecto conflitivo das

condicións sociais do proceso de
globalización.

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da
historia e a xeografía

XHB10.1.1.  Formula  posibles
beneficios e desvantaxes para as
sociedades  humanas  e  para  o
medio  natural  dalgunhas
consecuencias  do  quecemento
global,  como o desxeamento  do
Báltico.

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

XHB10.1.2.  Sopesa  como  unha
Europa  en  guerra  durante  o
século  XX  pode  chegar  a  unha
unión  económica  e  política  no
século XXI.

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

XHB10.1.3. Compara (nun aspecto
ou  en  varios)  as  revolucións
industriais  do  século  XIX  coa
revolución  tecnolóxica  de  finais
do século XX e principio do XXI.

10% Actividades diversas
Observación directa

3ª avaliación

XHB10.2.1. Ordena temporalmente
algúns  feitos  históricos  e  outros
feitos salientables, utilizando para
iso  as  nocións  básicas  de
sucesión,  duración  e
simultaneidade.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

1ª, 2ª e 3ª
avaliación

XHB10.2.2.  Realiza  diversos  tipos
de  eixes  cronolóxicos  e  mapas
históricos.

30% Actividades diversas
Observación directa

1ª, 2ª e 3ª
avaliación

XHB10.3.1.  Entende  que  varias
culturas  convivían  á  vez  en
diferentes enclaves xeográficos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

1ª, 2ª e 3ª
avaliación

XHB10.4.1.  Utiliza  con  fluidez  e
precisión  o  vocabulario  histórico
e artístico necesario.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

Actividades diversas

1ª, 2ª e 3ª
avaliación
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Paisaxe e Sustentabilidade. 2º curso

Estándares de aprendizaxe

Grao
mínimo de
consecució

n

Instrumentos
de avaliación

Temporalizació
n

Bloque 1.As lecturas da paisaxe. As súas dimensións e tipoloxías

PSB1.1.1. Elabora bosquexos e
debuxos sinxelos a partir da

observación nunha saída polo
contorno.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

PSB1.1.2. Expresa por escrito as
sensacións experimentadas e o seu

aprecio estético.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

PSB1.2.1. Describe as propiedades
visuais (formas, cores, texturas e

volumes) que caracterizan os principais
obxectos dunha escena paisaxística,

tendo en conta a escala.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

1ª avaliación

PSB1.3.1. Identifica, caracteriza
formalmente e localiza no mapa as
xeoformas, a rede hidrográfica e as
formacións vexetais recoñecibles

nunha paisaxe.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

1ª avaliación

PSB1.3.2. Identifica, caracteriza
formalmente e localiza no mapa,
segundo a paisaxe en que viva, o

parcelario agrario, os tipos de
asentamentos e a rede de mobilidade.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

1ª avaliación

PSB1.4.1. Localiza nun mapa da súa
zona de estudo as principais manchas-

unidades presentes, caracterízaas e
explica de xeito sinxelo a súa

funcionalidade ecolóxica.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

1ª avaliación

PSB1.4.2. Identifica e caracteriza de
xeito sinxelo os elementos naturais da

paisaxe que cumpren a función de
conectividade.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

1ª avaliación

PSB1.5.1. Identifica a paisaxe natural, os
seus elementos formais dominantes e as

50% Traballos de
investigació

1ª/2ª avaliación
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súas funcións.

n

Actividades
diversas

PSB1.5.2. Identifica a paisaxe agraria e
rural, os seus elementos formais
dominantes e as súas funcións.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

1ª/2ª avaliación

PSB1.5.3. Identifica a paisaxe urbana e
periurbana, os seus elementos formais e

as súas funcións.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

2ª/3ª avaliación

Bloque 2. A paisaxe como produto social. Dinámicas e cambios nas
paisaxes. A súa evolución

PSB2.1.1. Describe de xeito básico
algunha das relacións causais entre os
elementos construídos, as formas de
explotación ou de asentamento, e as

condicións impostas polo medio.

50%

Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

1ª avaliación

PSB2.2.1. Recoñece e valora os
cambios a diversas escalas espazo-

temporais nas paisaxes do seu contorno.
50%

Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

1ª avaliación

PSB2.3.1. Realiza procuras e pequenas
investigacións en medios impresos e

dixitais, referidas a procesos históricos
ou acontecementos salientables na súa
paisaxe próxima, e localiza páxinas e

recursos da web directamente
relacionados con eles.

50%

Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

1ª avaliación

PSB2.4.1. Utiliza tecnoloxías da
información e da comunicación para
elaborar documentos dixitais propios
adecuados á súa idade, resultado da
procura, a análise e a selección de

información relevante referida a conflitos
e impactos paisaxísticos na súa zona

próxima, e expón e defende estes
traballos.

50%

Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

1ª avaliación

Bloque 3. O carácter das paisaxes. Os seus valores tanxibles e
intanxibles

PSB3.1.1. Realiza procuras e pequenas
investigacións en medios impresos e

dixitais referidas aos valores da paisaxe
próxima, e localiza páxinas e recursos
na web directamente relacionados con

eles.

50%
Traballos de

investigació
n

Actividades
diversas

2ª avaliación

PSB3.2.1. Sitúa nun mapa, caracteriza
de xeito básico e valora a importancia

50% Traballos de
investigació

2ª avaliación
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dos espazos naturais próximos ao seu
contorno.

n

Actividades
diversas

PSB3.3.1. Identifica e localiza nun mapa
fitos, lugares de referencia ou

conmemorativos nas paisaxes actuais
que son herdanza do pasado.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

2ª avaliación

PSB3.4.1. Realiza unha pequena
investigación e localiza nun mapa da súa

paisaxe próxima topónimos ligados a
feitos xeográficos ou ás actividades

tradicionais, entre outras.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

2ª avaliación

PSB3.5.1. Realiza unha pequena
investigación sobre a importancia

económica das actividades turísticas
baseadas nas paisaxes galegas.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

2ª avaliación

Bloque 4. Paisaxe e calidade de vida. Un dereito da cidadanía

PSB4.1.1. Coñece e valora as
posibilidades que ofrece unha paisaxe

de calidade para o benestar.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

PSB4.1.2. Deseña un itinerario sinxelo
na súa paisaxe que percorre espazos
propicios para o desenvolvemento de

actividades físicas e de lecer.

50% Traballos de
investigació

n

Actividades
diversas

3ª avaliación

PSB4.2.1. Realiza unha pequena
investigación e suxire algunha actuación
que mellore ou resolva algún impacto na

súa paisaxe máis próxima.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

PSB4.3.1. Argumenta nun debate o seu
punto de vista respecto a cuestións

relacionadas coa calidade e a
conservación da súa paisaxe cotiá.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

2.10. Avaliación inicial 

O instrumentos de avaliación inicial utilizados serán:

 A realización dunha proba, aproximadamente na primeira semana de curso, para

valorar os coñecementos previos na materia e o nivel de logro nas competencias

básicas. Terá un carácter meramente orientativo, sen repercusión algunha nas

cualificacións.
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 A consulta e revisión de expedientes académicos e informes previos, así como

entrevistas co seu titor/a ou orientador para coñecer o nivel de rendemento do

alumno/a no curso anterior.

 Observación directa nas dúas primeiras semanas de clase que nos permiten

recoller máis información .

 Reunión dos membros do departamento para comentar e valorar os resultados

das probas de avaliación inicial e tomar as decisións máis idóneas, que deberán

quedar por escrito recollidas nunha acta do departamento.

Esta avaliación permitirá adecuarnos mellor ao grupo e aportar información ao resto do

equipo docente na xunta de avaliación inicial e, de ser necesario, adoptar as medidas

máis  oportunas  en  función  das  necesidades  detectadas,  por  parte  do  equipo  de

orientación. 

2.11. Seguimento, recuperación e avaliación de materias pendentes 

Para  facilitar  ao  máximo  a  recuperación  das  materias  pendentes  na  ESO  o

Departamento de Xeografía e Historia levará a cabo un procedemento de organización

da  materia,  e  seguimento,  reforzo  e  avaliación  do  alumnado  xa  aplicado  no  curso

anterior, no que cada profesor se fai cargo do seguimento, asistencia e avaliación dos

alumnos pendentes que se atopen  na súa aula. 

Temporalización

Alumnado pendente de 1º e 2º de ESO: O total da materia dividirase en dous parciais

para facilitar a recuperación do alumnado suspenso. En cada parcial o alumno deberá

elaborar  un caderno de actividades relacionados cos contidos da materia pendente.

Estas actividades suporán o 100% da cualificación.

Alumnado  pendente  de  3º  de  ESO:  o  alumnado  deberá  facer  dúas  entregas  de

actividades, relacionados cos contidos das materia pendente. Estas actividades suporán

5 puntos da cualificación total. O resto de puntuación poderá conseguirse nun exame

cuxas preguntas serán extraídas do traballo de actividades realizado polo alumnado
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No caso de que o alumno/a non acade unha cualificación positiva terá a posibilidade de

presentarse a unha  proba final a finais do mes de abril, no que deberá acadar unha

nota igual ou superior a 5 para aprobar a materia. De non conseguir o aprobado nesta

proba final, o alumnado terá dereito a unha nova proba final nos últimos días lectivos

de xuño,  que suporá o 100% da cualifiación da avaliación ordinaria e no que deberá

acadar, novamente, unha nota igual ou superior a  5 para aprobar a materia.

Datas de exames

As datas dos exames para o curso 2021-2022 serán establecidas en cada caso o longo

do curso para interferir o menos posible co resto das materias do alumnado.

Atención ao alumnado

Informarase  ao alumnado sobre procedementos, instrumentos e criterios de avaliación,

así  como  das  datas  de  avaliación.  Se  lle  informará  de  que  profesor  ou  profesora

realizará o seguimento do seu progreso cotiá,  que se corresponderá coa persoa do

departamento que imparta clases a ese alumnado durante o curso actual.

Actividade lectiva non presencial

No caso de producirse unha situación de actividade lectiva non presencial dun grupo, se

procederá da seguinte maneira:

 Se o alumnado non tivera realizado  probas escritas presenciais e non houbera a

posibilidade de facelas por estar en situación de suspensión de actividade lectiva

, as actividades ou traballos suporían o 100% da cualificación.

 No caso de que o alumnado teña unha avaliación negativa nun ou nos dous

parciais e non haxa posibilidade de realizar as probas finais presenciais por estar

en  situación  de  actividade  lectiva  non  presencial:  o  alumnado  procederá  á

elaboración dunhas fichas de actividades individualizadas que suporán o 100%

da cualificación. 
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3. BACHARELATO

3.1. Obxectivos xerais do Bacharelato

Seguindo o artigo 26, do decreto 86/2015, o Bacharelato contribuirá a desenvolver no

alumnado 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.

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 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  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.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as

habilidades básicas propias da modalidade elixida.
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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.

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.

3.2. Contribución das materias ao desenvolvemento das competencias clave

A aprendizaxe  da  Xeografía  e  Historia  na  etapa  do  Bacharelato  debe  contribuír  á

adquisición,  por  parte  dos  alumnos  e  as  alumnas,  das  competencias  clave.   A

continuación indícanse tales competencias,  en orde da importancia que ten nelas a

Xeografía e a Historia:  

1) Competencias sociais e cívicas. A Xeografía e Historia debe contribuír especialmente

á adquisición destas competencias, en canto que facilita a comprensión da realidade

social,  actual  e  histórica,  dotando  os  alumnos  e  alumnas  de  coñecementos,

capacidades e actitudes para participar de forma activa na sociedade, como cidadáns

de pleno dereito.  

2) Conciencia e expresións culturais. A contribución á adquisición desta competencia

está presente especialmente na Historia, a través da súa vertente de coñecer e valorar

as manifestacións artísticas e culturais ao longo do tempo nas diferentes sociedades. A

análise  dalgunhas  obras  relevantes  favorece  a  apreciación  das  obras  de  arte,

desenvolve habilidades perceptivas e de sensibilización, ao tempo que axuda a valorar

e respectar o patrimonio cultural, e a interesarse pola súa conservación. 
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3) Competencia en comunicación lingüística. A Xeografía e a Historia deben contribuír á

adquisición  desta  competencia  a  través  da  utilización  da  linguaxe  verbal,  expondo

opinións  ou  información,  debatendo,  etc.;  pero  tamén  é  importante  desenvolver  a

linguaxe  non verbal,  en especial,  a  cartográfica  e a  imaxe,  para a  comprensión da

realidade e a interpretación de linguaxes icónicas, simbólicas e de representación. 

4)  Competencia  dixital.  Débese  potenciar  a  procura,  obtención  e  tratamento  de

información accesible a través das actuais tecnoloxías da información e a comunicación,

adoptando unha actitude crítica ante a gran cantidade de información dispoñible, para

discernir a súa fiabilidade. 

5)  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía.  A

Xeografía e Historia pode tamén contribuír á adquisición da competencia matemática

mediante a utilización de operacións sinxelas, magnitudes, porcentaxes e proporcións,

nocións de estatística básica, escalas numéricas e gráficas, para o coñecemento dos

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade, tanto histórica como actual. Así mesmo,

a Xeografía en particular axuda á adquisición de competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía, xa que se relaciona estreitamente, nalgúns dos seus ámbitos de estudo, con

outras disciplinas científicas,  como a Bioloxía,  a Xeoloxía ou a Física,  que achegan

explicacións sobre os fenómenos xeográficos. 

6)  Aprender  a  aprender.  O  proceso  de  ensinanza  de  Xeografía  e  Historia  debe

proporcionarlles aos alumnos e ás alumnas a motivación e os instrumentos necesarios

que  lles  faciliten  a  aprendizaxe  autónomo  e  a  procura  de  respostas  ante  novos

problemas ou situacións que se lles poidan formular no presente ou no futuro.  

7)  Sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor.  A  Xeografía  e  a  Historia  poden

contribuír, por último, á adquisición desta competencia mediante o desenvolvemento de

actividades e investigacións en equipo, que obriguen os seus integrantes a planificar as

etapas de execución, a tomar decisións e, incluso, a elaborar propostas de solución

para determinados problemas do mundo actual 

3.3. Historia do Mundo Contemporáneo

Obxectivos Historia do Mundo Contemporáneo

-  Coñecer  e  analizar  os  feitos  e  procesos  máis  significativos  da  historia  do  mundo

contemporáneo, situándoos no seu tempo e espazo, valorando a súa significación no

proceso histórico e as súas repercusións na actualidade. 
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-  Explicar  e  interrelacionar  os  principais  cambios  socioeconómicos,  políticos  e  de

mentalidade colectiva, acaecidos desde o século XVIII. 

-  Buscar,  seleccionar  e  analizar  de  forma  rigorosa  información  escrita  e  gráfica

relevante, utilizando métodos e técnicas propias da disciplina histórica para o tratamento

de fontes primarias e secundarias. 

-  Adquirir  unha visión global  e coherente do mundo contemporáneo que,  superando

enfoques reducionistas, facilite a análise das situacións e os problemas do presente,

considerando  neles  os  seus  antecedentes  históricos  e  as  súas  relacións  de

interdependencia. 

-  Fomentar  o  traballo  intelectual  e  a  empatía  histórica  a  partir  da  lectura  de  obras

literarias, o visionado de películas e a análise de obras de arte significativas de cada

período. 

-  Defender  razoadamente as propias ideas sobre a sociedade e revisalas de forma

crítica,  tendo  en  conta  novas  informacións,  corrixindo  estereotipos  e  prexuízos,

entendendo a historia  como unha  ciencia  aberta  á  información e  aos  cambios  que

brindan as novas tecnoloxías e como un proceso en constante reconstrución. 

- Desenvolver a sensibilidade e o sentido da responsabilidade, adoptando unha actitude

crítica ante os problemas sociais actuais, en especial os que afectan á defensa dos

dereitos humanos,  tanto individuais  como colectivos,  aos valores democráticos e ao

camiño cara á paz. 

- Manexar, de maneira adecuada, os conceptos básicos e a terminoloxía aceptada pola

historiografía,  aplicándoa á historia  contemporánea co fin  de interpretar  e transmitir

información histórica con claridade, orde e rigor científico.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. O Antigo Réxime

a
b
c
d
e
h

B1.1.  Trazos  do
Antigo Réxime.

B1.1.  Definir  e
esquematizar  os
trazos  do  Antigo
Réxime,  describindo
os  seus  aspectos
demográficos,
económicos,
políticos,  sociais  e
culturais,  utilizando
diferentes  tipos  de
diagramas.

HMCB1.1.1. Extrae os
trazos  do  Antigo
Réxime  dun  texto
proposto  que  os
conteña.

CSC
CAA
CCL

HMCB1.1.2.  Obtén  e
selecciona
información escrita e
gráfica  relevante,
utilizando  fontes
primarias  ou
secundarias,  relativa
ao Antigo Réxime.

CSC
CAA
CCL
CD

HMCB1.1.3.  Clasifica
os  trazos  do  Antigo

CSC
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Réxime en aspectos
demográficos,
económicos,
políticos,  sociais  e
culturais.

CAA
CCL
CCEC

HMCB1.1.4.  Elabora
mapas  conceptuais
que  explican  os
trazos
característicos  do
Antigo Réxime.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h

B1.2.
Transformacións
no  Antigo
Réxime:
economía,
poboación  e
sociedade.

B1.2.  Distinguir  as
transformacións  no
Antigo  Réxime
enumerar  as  que
afectan a economía,
a  poboación  e  a
sociedade.

HMCB1.2.1. Explica as
transformacións  do
Antigo  Réxime  que
afectan a economía,
a  poboación  e  a
sociedade.

CSC
CAA
CCL

HMCB1.2.2.  Analiza  a
evolución dos trazos
do Antigo Réxime do
século  XVII  e  o
século XVIII.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h

B1.3. Revolucións e
parlamentarismo
en Inglaterra.

B1.3.  Explicar  o
parlamentarismo
inglés do século XVII
resumindo  as
características
esenciais do sistema
e valorando  o papel
das revolucións para
alcanzar  as
transformacións
necesarias  para
logralo.

HMCB1.3.1.  Describe
as características do
parlamentarismo
inglés  a  partir  de
fontes históricas.

CSC
CCEC
CCL

HMCB1.3.2.  Distingue
as  revolucións
inglesas  do  século
XVII  como  formas
que  promoven  o
cambio  político  do
Antigo Réxime.

CSC
CCEC
CCL

a
b
c
d
e
h

B1.4.  O
pensamento  da
Ilustración.

B1.4.  Relacionar  as
ideas  da  Ilustración
co  Liberalismo  de
comezo  do  século
XIX,  establecendo
elementos  de
coincidencia  entre
ambas as ideoloxías.

HMCB1.4.1.  Enumera
e  describe  as  ideas
da  Ilustración  e  as
do  Liberalismo  de
comezos  do  século
XIX.

CSC
CCEC
CCL

HMCB1.4.2.  Establece
as semellanzas e AS
diferenzas  entre  as
ideas  da  Ilustración
e  o  Liberalismo  de
comezos  do  século
XIX.

CSC
CCEC
CCL

a
b
c
d
e
g
h

B1.5.  Relacións
internacionais:
equilibrio
europeo.

B1.5.  Describir  as
relacións
internacionais  do
Antigo  Réxime
demostrando  a  idea
de  equilibrio
europeo.

HMCB1.5.1.  Sitúa  en
mapas de Europa os
países  ou reinos en
función dos conflitos
en que interveñen.

CSC
CAA
CD

a
b
c
d
e
h
m
n

B1.6.
Manifestacións
artísticas  do
momento.

B1.6.  Diferenciar
manifestacións
artísticas  do  Antigo
Réxime  e
seleccionar as obras
máis destacadas.

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

CSC
CCEC
CCL
CAA
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Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias
sociais

a
b
c
d
e
h
l

B2.1.  Revolución
industrial:
concepto,
factores que a fan
posible
(económicos,
sociais  e
ideolóxicos).

B2.1.  Obter
información  que
permita  explicar  as
revolucións
industriais  do século
XIX,  seleccionándoa
das  fontes
bibliográficas  ou  en
liña nas que se ache
dispoñible.

HMCB2.1.1.  Identifica
as  causas  da
primeira  Revolución
Industrial.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h
l

B2.2. Revolución ou
revolucións
industriais:
características.
Transformacións
técnicas  e  novas
fontes de enerxía.

B2.2.  Describir  as
Revolucións
Industriais do século
XIX  e  establecer  os
seus  trazos
característicos  e  as
súas  consecuencias
sociais

HMCB2.2.1.  Explica
razoadamente  a
evolución  cara  á
segunda  Revolución
Industrial.

CSC
CAA
CCL

HMCB2.2.2.  Analiza
comparativa  e
esquematicamente
as  dúas  revolucións
industriais.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
g
h
m
p

B2.3. Protagonismo
de  Gran  Bretaña
e  extensión  do
proceso  de
industrialización a
outras  zonas  de
Europa.
Industrialización
extraeuropea.
Industrialización
española  e
galega.

B2.3.  Enumerar  os
países  que  iniciaron
a  industrialización,
localizalos
adecuadamente  e
establecer as rexións
onde se produce ese
avance.

HMCB2.3.1.  Localiza
nun mapa os países
industrializados e as
súas  rexións
industriais.

CSC
CAA
CD

HMCB2.3.2.  Analiza
aspectos  que
expliquen  o
desenvolvemento
económico do sector
industrial  dos
primeiros  países
industrializados,  a
partir  de  fontes
historiográficas.

CSC
CAA
CCL
CMCCT

HMCB2.3.3.  Debate
en torno ao éxito ou
o  fracaso  da
industrialización  en
España e en Galicia.

CSC
CAA

a
b
c
d
e
g
h
l

B2.4.  Cambios
debidos  á
Revolución
Industrial:
transportes,
agricultura,
poboación
(migracións  e
novo concepto de
cidade).

B2.4.  Identificar  os
cambios  nos
transportes,  na
agricultura  e  na
poboación  que
influíron  ou  foron
consecuencia  da
Revolución Industrial
do século XIX.

HMCB2.4.1.  Sinala  os
cambios  sociais
máis  relevantes  do
século  XIX
asociándoos  ao
proceso  da
Revolución
Industrial.

CSC
CAA
CSIEE

HMCB2.4.2.  Describe
a partir dun plano a
cidade  industrial
británica.

CSC
CAA
CCL

HMCB2.4.3.  Identifica
en  imaxes  os
elementos  propios
da  vida  nunha
cidade  industrial  do
século XIX.

CSC
CAA
CCL
CD

HMCB2.4.4.  Comenta
mapas  que
expliquen  a
evolución  da
extensión das redes

CSC
CCL
CD
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de  transporte:
ferrocarril,  estradas
e canles.

a
b
c
d
e
h
m

B2.5.  Economía
industrial:
pensamento  e
primeiras crises.

B2.5.  Analizar  e
seleccionar  ideas
que  identifiquen  as
características  da
economía  industrial
e  do  liberalismo
económico.

HMCB2.5.1. Explica as
causas  e
consecuencias  das
crises económicas e
as  súas  posibles
solucións a partir de
fontes históricas.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h
m

B2.6.  Nacemento
do  proletariado  e
organización  da
clase  obreira:
orixes  do
sindicalismo  e
correntes  de
pensamento;
partidos  políticos
obreiros.

B2.6.  Coñecer  as
correntes  de
pensamento  que
pretenden mellorar a
situación  da  clase
obreira  do  século
XIX.

HMCB2.6.1.  Compara
as  correntes  de
pensamento  social
da  época  da
Revolución
Industrial: socialismo
utópico,  socialismo
científico  e
anarquismo.

CSC
CAA
CCL

HMCB2.6.2.  Distingue
e  explica  as
características  dos
tipos  de
asociacionismo
obreiro.

CSC
CCL

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime

a
b
c
d
e
h
i

B3.1.  Crise  do
Antigo  Réxime:
visión global.

B3.1.  Analizar  a
evolución  política,
económica,  social,
cultural  e  de
pensamento  que
caracteriza  a
primeira  metade  do
século  XIX,
distinguindo  os
feitos, os personaxes
e  os  símbolos,  e
encadrándoos  en
cada  variable
analizada. 

HMCB3.1.1.  Realiza
eixes  cronolóxicos
que  inclúan
diacronía e sincronía
dos acontecementos
da  primeira  metade
do século XIX.

CSC
CAA
CMCCT

a
b
c
d
e
h

B3.2.  Nacemento
dos EEUU.

B3.2.  Describir  as
causas  e  o
desenvolvemento  da
independencia  de
Estados  Unidos,  e
establecer as causas
máis inmediatas e as
etapas  da
independencia.

HMCB3.2.1.  Identifica
xerarquías  causais
na  guerra  de
independencia  dos
Estados  Unidos  a
partir  de  fontes
historiográficas.

CSC
CCL
CAA

a
b
c
d
e
h

B3.3.  Revolución
Francesa  de
1789:  aspectos
políticos  e
sociais.

B3.3. Explicar,  a partir
de  información
obtida en internet,  a
Revolución Francesa
de  1789,  incluíndo
cada idea obtida nas
causas,  no
desenvolvemento  e
nas consecuencias.

HMCB3.3.1. Explica as
causas  da
Revolución
Francesa de 1789.

CSC
CCL

HMCB3.3.2.  Explica
esquematicamente o
desenvolvemento da
Revolución
Francesa.

CSC
CCL
CAA

a
b
c
d
e

B3.4.  Imperio
Napoleónico.

B3.4.  Identificar  o
Imperio Napoleónico,
localizar  a  súa
expansión europea e
establecer  as  súas
consecuencias.

HMCB3.4.1.  Identifica
nun mapa histórico a
extensión do Imperio
Napoleónico.

CSC
CAA
CD
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g
h

a
b
c
d
e
h

B3.5.  O  Congreso
de  Viena  e  o
Absolutismo.

B3.5.  Analizar  a
transcendencia  para
Europa do Congreso
de  Viena  e  a
restauración  do
absolutismo,  e
identificar  as  súas
consecuencias  para
os  países
implicados.

HMCB3.5.1.  Analiza
as  ideas  defendidas
e as conclusións do
Congreso  de  Viena,
e  relaciónaas  coas
súas consecuencias.

CSC
CCL
CAA

a
b
c
d
e
h
p

B3.6.  Revolucións
liberais  ou
burguesas  de
1820,  1830  e
1848.  O  caso
español.

B3.6.  Identificar  as
revolucións
burguesas  de  1820,
1830  e  1848,  e
relacionar  as  súas
causas  e  o  seu
desenvolvemento.

HMCB3.6.1.  Compara
as  causas  e  o
desenvolvemento
das  revolucións  de
1820, 1830 e 1848.

CSC
CCL

a
b
c
d
e
g
h

B3.7.  O
Nacionalismo:
unificacións  de
Italia e Alemaña. 

B3.7.  Coñecer  o
proceso  de
Unificación  de  Italia
e  Alemaña,  obtendo
o  seu
desenvolvemento  a
partir  da  análise  de
fontes gráficas.

HMCB3.7.1.  Describe
e  explica  a
unificación de Italia e
a  de  Alemaña  a
partir  de  fontes
gráficas.

CSC
CCL
CD

a
b
c
d
e
h
m
n

B3.8.  Cultura  e
Arte:  Europa
entre  o
neoclasicismo e o
romanticismo.

B3.8.  Descubrir  as
manifestacións
artísticas  de
comezos  do  século
XIX,  obtendo
información  de
medios bibliográficos
ou  de  internet  e
presentándoa
adecuadamente.

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

CSC
CCEC
CCL
CAA

a
b
c
d
e
h

B3.9.
Independencia
das  colonias
hispano-
americanas.

B3.9.  Analizar
utilizando  fontes
gráficas  a
independencia  de
Hispanoamérica.

HMCB3.9.1.  Realiza
un  friso  cronolóxico
explicativo  da
independencia  das
colonias
hispanoamericanas
ao  comezo  do
século XIX.

CSC
CMCCT
CAA

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial

a
b
c
d
e
h

B4.1.  Tránsito  do
século  XIX  ao
XX: visión global.

B4.1.  Describir  as
transformacións e os
conflitos  xurdidos  a
finais  do século  XIX
e comezos do século
XX, e distinguir o seu
desenvolvemento  e
os  factores
desencadeadores.

HMCB4.1.1.  Realiza
un diagrama en que
se  expliquen  as
cadeas causais e os
procesos  dentro  do
período de finais do
século  XIX  e
comezos do XX.

CSC
CAA

a
b
c
d
e
h

B4.2. Evolución dos
principais
Estados  en
Europa,  América
e Asia:  Inglaterra
vitoriana;  Francia
(III República e II
Imperio);
Alemaña

B4.2.  Analizar  a
evolución  política,
social  e  económica
dos principais países
europeos,  ademais
de  Xapón  e  os
Estados  Unidos  a
finais do século XIX,
e  presentar

HMCB4.2.1.  Elabora
un  eixe  cronolóxico
con  feitos  que
explican a evolución
durante  a  segunda
metade  do  século
XIX  de  Inglaterra,
Francia,  Alemaña,  o
Imperio

CSC
CMCCT
CAA
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bismarckiana;  o
Imperio
Austrohúngaro;
Rusia;  os
Estados  Unidos
(da  Guerra  Civil
ata  comezos  do
século  XX)  e
Xapón
(transformacións
de  finais  do
século XIX).

información  que
explique tales feitos.

Austrohúngaro,
Rusia,  os  Estados
Unidos e Xapón.

HMCB4.2.2.  Explica  a
partir  de  imaxes  as
características  que
permiten identificar a
Inglaterra vitoriana. 

CSC
CAA
CCL
CD

HMCB4.2.3.  Analiza
textos  relativos  á
época  de  Napoleón
III en Francia.

CSC
CAA
CCL

HMCB4.2.4.  Identifica
e  explica
razoadamente  os
feitos que converten
Alemaña  nunha
potencia  europea
durante  o  mandato
de Bismarck.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h

B4.3.  Expansión
colonial  dos
países industriais:
causas;
colonización  e
reparto  de  Asia,
África  e  outros
enclaves
coloniais;
consecuencias.

B4.3.  Describir  a
expansión
imperialista  de
europeos,
xaponeses  e
estadounidenses  a
finais do século XIX,
e establecer as súas
consecuencias.

HMCB4.3.1.  Identifica
e  explica
razoadamente  as
causas  e  as
consecuencias  da
expansión  colonial
da  segunda  metade
do século XIX.

CSC
CAA
CCL

HMCB4.3.2.  Localiza
nun  mapamundi  as
colonias  das
potencias
imperialistas.

CSC
CD
CAA

HMCB4.3.3.  Sabe
recoñecer  cadeas  e
interconexións
causais  entre
colonialismo,
imperialismo  e  a
Gran  Guerra  de
1914.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h

B4.4.  Relacións
internacionais.
Paz  Armada:  a
Tripla Alianza e a
Tripla Entente.

B4.4.  Comparar
sinteticamente  os
sistemas de alianzas
do  período  da  Paz
Armada.

HMCB4.4.1.  Describe
as  alianzas  dos
países  máis
destacados  durante
a Paz Armada.

CSC
CCL

a
b
c
d
e
g
h

B4.5.  I  Guerra
Mundial:  causas,
desenvolvemento
e consecuencias.

B4.5.  Distinguir  os
acontecementos que
conducen  á
declaración  das
hostilidades  da  I
Guerra  Mundial,  e
desenvolver as súas
etapas  e  as  súas
consecuencias.

HMCB4.5.1.  Identifica
a  partir  de  fontes
históricas  ou
historiográficas  as
causas  da  I  Guerra
Mundial.

CSC
CAA
CCL

HMCB4.5.2.  Comenta
símbolos
conmemorativos
vinculados  á  I
Guerra Mundial.

CSC
CCL

HMCB4.5.3.  Analiza  e
explica as etapas da
Gran Guerra a partir
de mapas históricos.

CSC
CAA
CCL
CD

HMCB4.5.4.  Extrae CSC
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conclusións  de
gráficos  e  imaxes
sobre  as
consecuencias  da  I
Guerra Mundial.

CAA
CCL

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas
consecuencias

a
b
c
d
e
h

B5.1.  Economía,
sociedade  e
cultura da época:
os anos vinte.

B5.1.  Recoñecer  as
características  do
período  de
Entreguerras
inseríndoas  nos
correspondentes
aspectos  políticos,
económicos,  sociais
ou culturais.

HMCB5.1.1. Explica as
características  do
período  de
Entreguerras a partir
de  manifestacións
artísticas  e  culturais
de  comezos  do
século XX.

CSC
CCL

a
b
c
d
e
h

B5.2.  Revolución
Rusa;  formación
e
desenvolvemento
da URSS.

B5.2.  Esquematizar  o
desenvolvemento  da
Revolución  Rusa  de
1917  recoñecendo
as súas etapas e os
seus  protagonistas
máis significativos, e
establecer  as  súas
consecuencias.

HMCB5.2.1.  Identifica
e  explica  algunhas
das  causas  da
Revolución Rusa de
1917.

CSC
CCL

HMCB5.2.2.  Compara
a  Revolución  Rusa
de febreiro  de 1917
coa  de  outubro  de
1917.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h

B5.3.  Tratados  de
Paz  e  reaxuste
internacional:
Sociedade  de
Nacións.

B5.3.  Identificar  os
tratados de paz da I
Guerra  Mundial  e
establecer  como
unha consecuencia o
xurdimento  da
Sociedade  de
Nacións.

HMCB5.3.1. Explica os
acordos dos tratados
de  paz  da  I  Guerra
Mundial e analiza as
súas  consecuencias
a curto prazo. 

CSC
CCL
CAA

HMCB5.3.2.  Analiza  o
papel  que  xoga  a
Sociedade  de
Nacións  nas
relacións
internacionais,  a
partir  de  fontes
históricas. 

CSC
CCL

a
b
c
d
e
h

B5.4.  Estados
Unidos  e  a  crise
de  1929:  a  Gran
Depresión  e  o
"New Deal".

B5.4.  Explicar  a  Gran
Depresión e describir
os  factores
desencadeadores  e
as  súas  influencias
na vida cotiá.

HMCB5.4.1.  Interpreta
imaxes  da  Gran
Depresión.

CSC
CCL
CAA
CD

HMCB5.4.2.  Comenta
gráficas  que
explican  a  crise
económica de 1929.

CSC
CCL
CMCCT

a
b
c
d
e
h
m

B5.5.  Fascismos
europeos  e
nazismo alemán.

B5.5.  Recoñecer  a
transcendencia  dos
fascismos  europeos
como ideoloxías que
conduciron  ao
desencadeamento
de  conflitos  no
panorama  europeo
do momento.

HMCB5.5.1.  Compara
o fascismo italiano e
o nazismo alemán.

CSC
CCL

HMCB5.5.2.  Distingue
símbolos  dos
fascismos  europeos
da  primeira  metade
do século XX.

CSC

a
b
c
d
e
h

B5.6.  Relacións
internacionais  do
período  de
entreguerras;
viraxes  cara  á
guerra.

B5.6.  Comprender  as
relacións
internacionais  no
período  de
entreguerras  como
elementos
importantes  das

HMCB5.5.3.  Analiza  a
partir  de  fontes
contrapostas  as
relacións
internacionais
anteriores  ao
estoupido  da  II

CSC
CAA
CCL

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 94



causas  da II  Guerra
Mundial.

Guerra Mundial.

a
b
c
d
e
h

B5.7.  II  Guerra
Mundial:  orixes
do  conflito  e
características
xerais.

B5.7.  Identificar  e
explicar  as
desencadeadores da
II  Guerra  Mundial,
así  como  os  feitos
máis característicos.

HMCB5.7.1.  Identifica
e explica  as causas
desencadeadores da
II  Guerra  Mundial  a
partir  de  fontes
históricas.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h

B5.8.
Desenvolvemento
da  II  Guerra
Mundial.

B5.8.  Establecer  as
etapas  do
desenvolvemento  da
II  Guerra  Mundial,
distinguindo  as  que
afectaron a Europa e
as que afectaron aos
Estados  Unidos  e  a
Xapón.

HMCB5.8.1. Explica as
etapas  da  II  Guerra
Mundial  tanto  na
fronte europea como
na  guerra  do
Pacífico.

CSC
CAA
CCL

HMCB5.8.2.  Analiza  o
desenvolvemento da
II  Guerra  Mundial  a
partir  de  mapas
históricos.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h

B5.9.
Consecuencias
da  II  Guerra
Mundial.

B5.9. Analizar  o  papel
da  guerra  mundial
como  elemento  de
transformación  da
vida cotiá.

HMCB5.9.1.  Describe
as consecuencias da
II Guerra Mundial.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h
m

B5.10.
Antisemitismo:  o
Holocausto.

B5.10.  Entender  o
contexto  en  que  se
desenvolveu  o
Holocausto  na
guerra europea e as
súas consecuencias.

HMCB5.10.1.  Analiza
imaxes que explican
o Holocausto levado
a  cabo  pola
Alemaña nazi.

CSC
CAA
CD

HMCB5.10.2.
Recoñece  a
significación  do
Holocausto  na
historia mundial.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h

B5.11.  Preparación
da Paz e a ONU.

B5.11.  Obter  e
seleccionar
información escrita e
gráfica  relevante,
utilizando  fontes
primarias  ou
secundarias,  relativa
á posguerra.

HMCB5.11.1.  Sintetiza
textos  que  explican
a  intervención  da
ONU  nas  relacións
internacionais  e  nos
asuntos  de
descolonización.

CSC
CCL
CAA

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus
enfrontamentos

a
b
c
d
e
h

B6.1. Formación do
bloque comunista
fronte  ao  bloque
capitalista:
Guerra Fría.

B6.1.  Describir  os
feitos  políticos,
económicos,  sociais
e  culturais  que
explican  o
xurdimento dos dous
bloques antagónicos,
clasificándoos  e
presentándoos
adecuadamente.

HMCB6.1.1.  Localiza
nun mapa os países
que  formaban  os
bloques comunista e
capitalista.

CSC
CD

a
b
c
d
e
h

B6.2. Evolución das
relacións entre as
dúas
superpotencias.
Conflitos:  da
Guerra  Fría  á
coexistencia
pacífica  e  a

B6.2.  Interpretar  a
Guerra  Fría,  a
coexistencia  pacífica
e a distensión,  e  as
súas consecuencias,
e  establecer
acontecementos que
exemplifiquen  cada

HMCB6.2.1.  Identifica
e explica os conflitos
da  Guerra  Fría  a
partir  dun  mapa
histórico.

CSC
CAA
CCL
CD
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distensión. unha  destas  etapas
das  relacións
internacionais.

a
b
c
d
e
h

B6.3.  Evolución  da
economía
mundial  de
posguerra.

B6.3.  Distinguir  feitos
que  explican  o
enfrontamento  entre
os  bloques
comunista  e
capitalista, revisando
as novas dos medios
de  comunicación  da
época.

HMCB6.3.1.
Selecciona símbolos
e  imaxes  que  se
identifiquen  co
mundo  capitalista  e
o mundo comunista.

CSC

HMCB6.3.2.  Extrae
conclusións  dos
textos,  imaxes,
mapas  e  gráficas
que  expliquen  a
evolución  de  ambos
os  bloques
enfrontados  na
Guerra Fría, e sinala
a  que  bloque
pertence  e  algúns
motivos que explican
esa pertenza.

CSC
CAA
CCL
CD
CMCCT

a
b
c
d
e
h

B6.4.
Características
sociais e culturais
de dous modelos
políticos
diferentes:
comunismo  e
capitalismo. 

B6.4.  Comparar  e
analizar  o  modelo
capitalista  co
comunista  desde  os
puntos  de  vista
político,  social,
económico e cultural,
e  exemplificar  coa
selección  de  feitos
que  durante  este
período  afectan  as
dúas  grandes
superpotencias:  a
URSS e os Estados
Unidos.

HMCB6.4.1.  Explica
algunhas
características  da
economía  capitalista
a partir de gráficas.

CSC
CCL
CMCCT

HMCB6.4.2.  Explica
algunhas
características  da
economía comunista
a partir de gráficos.

CSC
CCL
CMCCT

HMCB6.4.3.  Establece
razoadamente  e
comparativamente
as diferenzas entre o
mundo  capitalista  e
o comunista.

CSC
CAA
CCL

HMCB6.4.4.  Identifica
formas  políticas  do
mundo  occidental  e
do  mundo
comunista.

CSC
CCL

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo

a
b
c
d
e
h

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

B7.1.  Explicar  os
motivos  e  os  feitos
que  conducen  á
descolonización,  e
establecer as causas
e  os  factores  que
explican o proceso.

HMCB7.1.1.  Localiza
nun mapa as zonas
afectadas  pola
descolonización e os
seus conflitos.

CSC
CCL
CD

a
b
c
d
e
h

B7.2.  Etapas  e
modelos  de
descolonización.

B7.2.  Describir  as
etapas  e  as
consecuencias  do
proceso
descolonizador,  e
identificar  as  que
afectan  a  unhas
colonias  e  a  outras,
establecendo feitos e
personaxes
significativos  de
cada proceso.

HMCB7.2.1.  Establece
de xeito  razoado as
causas,  os  feitos  e
os  factores  que
desencadean  e
explican  o  proceso
descolonización.

CSC
CCL
CAA

HMCB7.2.2.  Identifica
e  compara  as
características  da
descolonización  de
Asia e de África.

CSC
CCL
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a
b
c
d
e
h

B7.3.
Desenvolvemento
do  proceso
descolonizador:
papel da ONU.

B7.3.  Definir  o  papel
da  ONU  na
descolonización,
analizando
información  que
demostre  as  súas
actuacións.

HMCB7.3.1. Explica as
actuacións  da  ONU
no  proceso
descolonizador  a
partir  de  fontes
históricas.

CSC
CCL

a
b
c
d
e
h
m

B7.4.  O  terceiro
mundo  e  o
Movemento  de
Países  Non
Aliñados:
problemas  dos
países do terceiro
mundo.

B7.4.  Analizar  o
subdesenvolvemento
do terceiro mundo e
establecer as causas
que o explican.

HMCB7.4.1.  Analiza
as  características
dos  países  do
terceiro  mundo  a
partir de gráficas.

CSC
CCL
CMCCT

HMCB7.4.2.  Localiza
nun mapa os países
do terceiro mundo.

CSC
CD

HMCB7.4.3.  Analiza
textos  e  imaxes  do
Movemento  de
Países Non Aliñados
e  dos  países
subdesenvolvidos.

CSC
CCL

a
b
c
d
e
h

B7.5.  Relacións
entre  os  países
desenvolvidos  e
non
desenvolvidos;
nacemento  da
axuda
internacional.

B7.5.  Apreciar  o
nacemento da axuda
internacional  e  o
xurdimento  das
relacións  entre  os
países
desenvolvidos  e
subdesenvolvidos,
reproducindo  as
formas de axuda ao
desenvolvemento  e
describindo  as
formas  de
neocolonialismo
dentro da política de
bloques.

HMCB7.5.1.  Explica  a
evolución  das
relacións  entre  os
países
desenvolvidos  e  os
países  en  vías  de
desenvolvemento,
comparando  a
axuda  internacional
coa  intervención
neocolonialista. 

CSC
CCL
CAA

Bloque 8. A crise do bloque comunista

a
b
c
d
e
h
i

B8.1. A URSS e as
democracias
populares.

B8.1.  Describir  a
situación da URSS a
finais  do século  XX,
establecendo  os
seus  trazos  máis
significativos  desde
unha  perspectiva
política,  social  e
económica.

HMCB8.1.1.  Localiza
nun  mapa  as
repúblicas
exsoviéticas  e  os
países formados tras
a caída do muro de
Berlín.

CSC
CD

HMCB8.1.2.  Elabora
un  eixe  cronolóxico
que  ordena  os
acontecementos que
explican  a
desintegración  da
URSS,  a  formación
da  CEI  e  o
xurdimento  das
repúblicas
exsoviéticas.

CSC
CMCCT

HMCB8.1.3.  Compara
os  países  dos
Balcáns  desde  os
anos  80  ata  a
actualidade,
utilizando  mapas de
situación. 

CSC
CAA
CD
CCL

a
b

B8.2.  Irrupción  de
M.  Gorbachov:

B8.2.  Resumir  as
políticas  de  M.

HMCB8.2.1.  Describe
os trazos políticos e

CSC
CCL
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c
d
e
h

Perestroika  e
Glasnost.

Gorbachov
nomeando  as
disposicións
concernentes  á
Perestroika  e  á
Glasnost,  e  resaltar
as súas influencias.

socioeconómicos  da
URSS  desde  a
época  de  Breznev
ata a de Gorbachov.

a
b
c
d
e
h
i

B8.3.
Desintegración
da  URSS:  CEI-
Federación  Rusa
e  as  novas
repúblicas
exsoviéticas.

B8.3.  Analizar  a
situación  creada  co
xurdimento da CEI e
as  repúblicas
exsoviéticas,
recollendo
informacións  que
resuman  as  novas
circunstancias
políticas  e
económicas.

HMCB8.3.1.  Elabora
un  cadro  sinóptico
sobre  a  situación
política e económica
das  repúblicas
exsoviéticas  e  a
CEI-  Federación
Rusa.

CSC
CAA
CMCCT

a
b
c
d
e
h

B8.4.  Caída  do
muro de Berlín  e
evolución  dos
países de Europa
central e oriental.

B8.4.  Explicar  a  caída
do muro de Berlín e
nomear  as  súas
repercusións  nos
países  de  Europa
central e oriental.

HMCB8.4.1.  Analiza
imaxes  que reflicten
a caída do muro de
Berlín.

CSC
CCL

HMCB8.4.2. Explica as
novas  relacións  das
repúblicas
exsoviéticas  con
Europa occidental. 

CSC
CCL

HMCB8.4.3.  Realiza
unha procura guiada
en  internet  para
explicar  de  maneira
razoada a disolución
do  bloque
comunista.

CSC
CAA
CCL

a
b
c
d
e
h

B8.5. Problema dos
Balcáns.  Guerra
de Iugoslavia.

B8.5.  Identificar  o
problema  dos
Balcáns,  enumerar
as  causas  do
xurdimento  de  tal
situación  e  resumir
os  feitos  que
configuran  o
desenvolvemento  de
conflitos nesta zona.

HMCB8.5.1.  Describe
comparativamente  a
evolución  política
dos  países  de
Europa  central  e
oriental  tras a caída
do muro de Berlín.

CSC
CCL

HMCB8.5.2.  Describe
e analiza as causas,
o  desenvolvemento
e  as  consecuencias
da  guerra  dos
Balcáns,
nomeadamente  en
Iugoslavia

CSC
CCL

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX

a
b
c
d
e
h
m

B9.1.  Pensamento
e  cultura  da
sociedade
capitalista  na
segunda  metade
do século XX.

B9.1.  Distinguir  os
postulados  que
defende  a  cultura
capitalista  da
segunda  metade  do
século  XX
establecendo  as
liñas de pensamento
e os logros obtidos.

HMCB9.1.1.  Enumera
as  liñas  de
pensamento
económico  do
mundo capitalista na
segunda  metade  do
século XX.

CSC
CCL

HMCB9.1.2.  Explica  o
modelo  capitalista
dun país elaborando
información  a  partir
dunha  procura
guiada en internet

CSC
CAA
CCL

a B9.2.  Estado  do
benestar.

B9.2.  Describir  o
Estado  do  benestar,

HMCB9.2.1.  Identifica
razoadamente  as

CSC
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b
c
d
e
h
m

aludindo  ás
características
significativas  que
inflúen na vida cotiá.

características  e
símbolos  do  Estado
do benestar.

CCL

a
b
c
d
e
h

B9.3.  Proceso  de
construción  da
Unión  Europea:
das
Comunidades
Europeas  á
Unión. 

B9.3.  Explicar  o
proceso  de
construción da Unión
Europea
enumerando os  fitos
máis destacados que
configuran  a  súa
evolución.

HMCB9.3.1.  Elabora
eixes  cronolóxicos
sobre  o  proceso  de
construción  da
Unión Europea.

CSC
CMCCT

a
b
c
d
e
h

B9.4.  Obxectivos  e
institucións  da
Unión Europea.

B9.4.  Coñecer  os
obxectivos  da Unión
Europea  en  relación
coas institucións que
compoñen  a  súa
estrutura.

HMCB9.4.1. Relaciona
razoadamente  as
institucións da Unión
Europea  cos
obxectivos  que  esta
persegue.

CSC
CCL

a
b
c
d
e
h

B9.5. Evolución dos
Estados  Unidos:
dos anos  60  aos
90.

B9.5.  Describir  a
evolución  política,
social  e  económica
dos  Estados  Unidos
desde  os  anos  60
aos 90 do século XX,
sintetizando  os
aspectos  que
explican  a
transformación  da
sociedade
norteamericana  e
que  constitúen
elementos orixinarios
do  Estado  do
benestar.

HMCB9.5.1.  Realiza
un  eixe  cronolóxico
dos  feitos  máis
significativos de tipo
político,  social  e
económico  dos
Estados  Unidos
desde  os  anos  60
aos 90.

CSC
CMCCT

HMCB9.5.2.
Selecciona  e
presenta  mediante
mapas  ou  redes
conceptuais
información  referida
aos Estados  Unidos
entre 1960 e 2000.

CSC
CD
CAA

a
b
c
d
e
h

B9.6.  Xapón  e  os
novos  países
asiáticos
industrializados.

B9.6.  Identificar  as
singularidades  do
capitalismo  de
Xapón  e  os  novos
países  industriais
asiáticos,
establecendo  trazos
de  carácter  político,
económico,  social  e
cultural.

HMCB9.6.1.  Establece
razoadamente  as
características  e  os
símbolos  que
explican  aspectos
singulares  do
capitalismo  de
Xapón  e  a  área  do
Pacífico.

CSC
CAA
CCL

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica

a
b
c
d
e
g
h
m

B10.1.
Globalización  e
medios  de
comunicación:
impacto  científico
e  tecnolóxico.
Caída do muro de
Berlín.  Atentados
de  Nova  York.  A
inmigración como
fenómeno
globalizado. 

B10.1.  Analizar  as
características  da
globalización  e
describir  a influencia
dos  medios  de
comunicación  neste
fenómeno, así  como
o  impacto  dos
medios  científicos  e
tecnolóxicos  na
sociedade actual.

HMCB10.1.1. Identifica
as  principais
características
ligadas  á  fiabilidade
e á obxectividade do
fluxo de información
existente en internet
e  noutros  medios
dixitais.

CSC
CD
CCL
CAA

HMCB10.1.2.  Elabora
un  breve  informe
sobre  as  relacións
entre  inmigración  e
globalización a partir
de fontes históricas.

CSC
CD
CCL
CSIEE
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HMCB10.1.3.  Extrae
conclusións  de
imaxes  e  material
videográfico
relacionados  co
mundo actual.

CSC
CD
CCL 

a
b
c
d
e
h
m

B10.2.  A  ameaza
terrorista  nun
mundo
globalizado. 

B10.2.  Describir  os
efectos  da  ameaza
terrorista (yihadismo,
etc.)  sobre  a  vida
cotiá,  e  explicar  as
súas características.

HMCB10.2.1.  Realiza
unha procura guiada
en  internet  sobre  a
ameaza  terrorista,
organizacións que a
sustentan,  actos
máis relevantes (11-
S de Nova York, 11-
M de Madrid 7-X de
Londres,  etc.),  os
seus  símbolos  e  as
repercusións  na
sociedade
(cidadanía
ameazada,
asociacións  de
vítimas,  mediación
en  conflitos,  etc.),  e
analiza  e  comunica
a  información  máis
relevante.

CSC
CD
CCL
CAA

a
b
c
d
e
h

B10.3. Europa: reto
e unión.

B10.3.  Resumir  os
retos  da  Unión
Europea  no  mundo
actual,  identificando
os  seus  problemas
para amosarse como
zona  xeopolítica
unida fronte a outras
áreas.

HMCB10.3.1. Identifica
os  retos  actuais  da
Unión  Europea  a
partir  de  novas
xornalísticas
seleccionadas.

CSC
CCL
CAA

HMCB10.3.2.  Explica
comparativamente
os  desaxustes  da
Unión  Europea  na
relación  con  outros
países  ou  áreas
xeopolíticas.

CSC
CCL
CAA

a
b
c
d
e
h
m
n

B10.4.  Trazos
salientables  da
sociedade
norteamericana a
comezos  do
século  XXI,  tras
os  atentados  do
11  de  setembro
de 2001.

B10.4.  Enumerar  os
trazos  salientables
da  sociedade
norteamericana  a
comezos  do  século
XXI  identificando  a
transcendencia  dos
atentados do 11-S e
explicando  as
transformacións  e  o
impacto  ocasionado
a este país.

HMCB10.4.1.  Elabora
mapas  conceptuais
sobre  os  trazos  da
sociedade
norteamericana,
agrupados  en
política,  sociedade,
economía e cultura.

CSC
CD
CCL
CAA

a
b
c
d
e
h
n

B10.5.
Hispanoamérica:
situación actual.

B10.5.  Analizar  a
evolución  política,
económica,  social  e
cultural  de
Hispanoamérica.

HMCB10.5.1. Describe
os  principais
movementos
políticos,
económicos,  sociais
e  culturais  da
Hispanoamérica
actual.

CSC
CCL
CAA

a
b
c
d
e

B10.6.  O  mundo
islámico  na
actualidade.

B10.6.  Describir  a
evolución  do  mundo
islámico  na
actualidade,
resumindo  os  seus
trazos  económicos,

HMCB10.6.1.
Enumera  e  explica
os  trazos
económicos,
políticos, relixiosos e
sociais  do  mundo

CSC
CD
CCL
CAA
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h
m

políticos, relixiosos e
sociais.

islámico,  e  localiza
nun mapa os países
que  o  forman  na
actualidade.

a
b
c
d
e
h

B10.7.  África
islámica,
subsahariana  e
Sudáfrica.

B10.7.  Distinguir  a
evolución dos países
de  África
relacionando as súas
zonas
xeoestratéxicas.

HMCB10.7.1.
Compara  aspectos
económicos,
políticos, relixiosos e
sociais  entre  os
principais  países  do
continente africano.

CSC
CCL
CAA

a
b
c
d
e
h

B10.8.  A  India  e
China  do  século
XX  ao  XXI:
evolución política,
económica, social
e  de
mentalidades.

B10.8.  Resumir  a
evolución de China e
a  India  desde  finais
do  século  XX  ao
século  XXI,
seleccionando trazos
políticos,
económicos,  sociais
e de mentalidades

HMCB10.8.1.
Compara  aspectos
económicos,
políticos, relixiosos e
sociais de China e a
India.

CSC
CCL
CAA

HMCB10.8.2.
Compara  aspectos
económicos,
políticos, relixiosos e
sociais  entre  países
emerxentes  de  Asia
e África. 

CSC
CCL
CAA

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos
e ferramentas propias da disciplina.

h
l
m

B11.1.  Tempo
histórico.

B11.1.  Recoñecer  que
os  acontecementos
e  procesos  ocorren
ao longo do tempo e
á  vez  no  tempo
(diacronía  e
sincronía).

HMCB11.1.1.
Recoñece  que  os
acontecementos  e
os procesos ocorren
ao longo do tempo e
á  vez  no  tempo
(diacronía  e
sincronía).

CSC
CMCCT
CAA

e
g
h
l
m
i

B11.2.  Fontes
históricas.

B11.2.  Localizar  e
seleccionar
información escrita e
gráfica  salientable
utilizando  fontes
primarias  e
secundarias
(biblioteca,  internet,
etc.),  e  analizar  a
súa credibilidade.

HMCB11.2.1.  Localiza
e  selecciona
información escrita e
gráfica  salientable
utilizando  fontes
primarias  e
secundarias,  e
analiza  a  súa
credibilidade.

CSC
CD
CAA
CCL

e
h
i
n

B11.3.  Vocabulario
histórico  e
artístico da Idade
Contemporánea.

B11.3.  Utilizar  o
vocabulario  histórico
e  artístico  con
precisión,  inseríndoo
no  contexto
adecuado.

HMCB11.3.1.  Utiliza
con  fluidez  e
precisión  o
vocabulario  histórico
e artístico necesario.

CSC
CCL

Unidades didácticas: secuencia e temporalización

Nº UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN

1 A Europa do Antigo Réxime 1ª

2 A Revolución Industrial e o capitalismo 1ª

3 Liberalismo e nacionalismo no século XIX 1ª

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 101



4 As orixes do movemento obreiro 1ª

5 A dominación europea do mundo 1ª

6 A Primeira Guerra Mundial 2ª

7 A Revolución soviética e a URSS 2ª

8 A crise de 1929 e a depresión económica mundial 2ª

9 Os réximes totalitarios na Europa de entreguerras 2ª

10 A Segunda Guerra Mundial 2ª

11 A Guerra Fría e a política de bloques 3ª

12 O mundo capitalista 3ª

13 O mundo comunista 3ª

14 Globalización e mundo actual 3ª

3.4. Fundamentos da Arte I

Obxectivos Fundamentos da Arte I

- Coñecer  as  manifestacións  artísticas  desenvolvidas  polas  distintas  civilizacións

dende  a  Antigüidade  ata  a  actualidade  entendendo  as  obras  de  arte  como

expoñentes da creatividade humana, susceptibles de ser desfrutadas por si mesmas

e de ser valoradas como testemuñas dunha época e da súa cultura.

- Acadar unha visión xeral  das diferentes linguaxes artísticas e a súa evolución ao

longo da Historia.

- Coñecer as distintas técnicas artísticas usadas ao longo das diversas manifestacións

culturais.

- Deducir como o contexto social de determinadas épocas determina o resultado da

creación artística.

- Analizar  criticamente  as  pervivenzas  e  repercusións  de  cada  época  no  mundo

contemporáneo.
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- Conseguir destrezas no manexo das fontes bibliográficas e os recursos informáticos

para completar a visión xeral da materia.

- Coñecer a linguaxe artística e utilizar a terminoloxía propia da disciplina.

- Recoñecer  os  distintos  estilos,  movementos  e  formas  de  expresión  da  arte,  con

especial atención á arte española e enfatizando nas manifestacións propias da nosa

Comunidade Autónoma.

- Adquirir un método para a análise da obra de arte e desenvolver a capacidade crítica

para o seu exame.

- Coñecer, disfrutar e valorar o patrimonio artístico, contribuíndo de forma activa a súa

conservación como fonte de riqueza e legado que debe transmitirse ás xeracións

futuras rexeitando aqueles comportamentos que o deterioran.

- Ensaiar  técnicas  de  expresión  gráfico-plásticas  que  exemplifiquen  as  que  se

empregaron polos artistas ao longo da historia.

- Identificar as diferentes formas e estilos  musicais e a súa evolución ao longo da

Historia.

- Contribuír á formación do gusto persoal,  a capacidade de goce estético e 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.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos.

Fundamentos da Arte I. 1º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

Bloque 1. As orixes das imaxes artísticas

b
d
e
n

B1.1. Arte rupestre: as
imaxes  e  a  súa
representación
simbólica.

B1.1.  Analizar  a
temática  da
escultura e pintura
rupestres.

FA1B1.1.1. Identifica
as  imaxes
rupestres  e
relaciónaas  coas
imaxes  tribais  ou
étnicas do mundo.

CSC
CCEC

b
d
e
n

B1.1. Arte rupestre: as
imaxes  e  a  súa
representación
simbólica.

B1.2.  Debater
acerca  das
posibles
explicacións
simbólicas  das
imaxes rupestres.

FA1B1.2.1.
Relaciona  as
imaxes cun posible
significado iconoló
xico.

CCEC

b
d
e
h
n
p

B1.2.  Arte  rupestre:
características  da
pintura.

B1.3.  Recoñecer  as
características
principais  da
pintura rupestre.

FA1B1.3.1. Compara
as  imaxes
prehistóricas  coas
imaxes  de  grupos
étnicos  da
actualidade,
establecendo
posibles

CD
CCEC
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paralelismos.

FA1B1.3.2.
Relaciona  a
iconografía
rupestre  con
composicións  de
artistas actuais.

CAA
CCEC

b
d
e
h
i
n
p

B1.3.  Arte  rupestre:
técnicas de pintura e
escultura.

B1.4.  Explicar  as
características
técnicas da pintura
rupestre  a  partir
de  exemplos
relevantes  da
Península Ibérica.

FA1B1.4.1.  Analiza,
a  partir  de  fontes
historiográficas,  a
técnica  da  arte
rupestre  e  a  súa
posible  aplicación
na actualidade.

CMCCT
CCEC

b
d
e
n

B1.2.  Construcións
megalíticas. Stonehe
nge:  mito  e
realidade.

B1.5.
Analizar Stonehen
ge e os labores de
recreación
efectuados  no
século  XX  no
monumento.

FA1B1.5.1.  Analiza
Stonehenge  e
debate  acerca  da
súa  autenticidade
simbólica  e
histórica.

CCL
CCEC

Bloque 2. As grandes culturas da Antigüidade: Exipto;
Mesopotamia e Persia; China

b
d
e
n

B2.1.  Feitos  artísticos
relevantes:
restos arqueolóxicos.

B2.2. Exipto.
B2.3. China.
B2.4.  Mesopotamia  e

Persia.

B2.1.  Identificar  a
arte  exipcia  en
relación  con
outras  culturas
diferentes.

FA1B2.1.1.
Recoñece  as
imaxes dos  restos
arqueolóxicos
relevantes  e
sitúaas  na  cultura
correspondente.

CD
CCEC

b
d
e
n

B2.2. Exipto.
B2.5.  Cultura

sedentaria  e
agrícola, arquitectura
e obra civil.

B2.2.  Analizar  a
posible  relación
entre  o  modo  de
vida  e  a  arte
exipcia.

FA1B2.2.1.
Relaciona  o  tipo
de vida sedentario
co  auxe  da
arquitectura  e  das
obras públicas.

CCEC

FA1B2.2.2.  Infire  a
relación  entre  a
escultura  oficial  e
o seu patrocinador
e  asóciaa  co  tipo
de  imaxe  para
representar.

CAA
CCEC

FA1B2.2.3.
Establece  unha
relación  causa-
forma  entre  a
estrutura política e
a  plasmación
plástica  que  dela
se fai.

CSC
CCEC

b
d
e
n

B2.6.  Rixidez  narrativa
e rixidez política.

B2.7.  O  idealismo
como  forma  de
representación  na
arte exipcia. Faraón-
deus.

B2.8. Culto aos mortos,
inmortalidade  e
resurrección  en
Exipto. Mito de Isis.

B2.3.  Explicar  a
iconoloxía  exipcia
relacionando  a
imaxe  co  poder
político.

FA1B2.3.1. Analiza a
relación  entre  o
culto a Isis e o seu
posible enlace coa
relixión xudeo-
cristiá.

CCEC

b B2.9.  Esquematización B2.4.  Identificar  a FA1B2.4.1. Explica a CCL
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d
e
n

narrativa: pintura. técnica  narrativa
das  pinturas
exipcias.

organización
narrativa  das
pinturas exipcias.

CCEC

b
d
e
n

B2.10.  Escultura
exipcia.

B2.11.  Moblaxe  e
obxectos suntuarios.

B2.5.  Comparar  as
pezas  escultóricas
segundo  o  seu
material  e  súa
finalidade:  pedra,
madeira,  obxectos
suntuarios,
sarcófagos, etc.

FA1B2.5.1.  Analiza
as  pezas
escultóricas
exipcias.

CCEC

b
d
e
i
n

B2.12.  Pintura  á
encáustica.

B2.6.  Experimentar
a  técnica  da
encáustica.

FA1B2.6.1.  Aplica  a
técnica  da
encáustica  a  un
traballo concreto.

CMCCT
CCEC

b
d
e
n

B2.2. Exipto.
B2.3. China.
B2.4.  Mesopotamia  e

Persia.

B2.7.  Recoñecer  a
tipoloxía  das
culturas
encravadas  no
Oriente  Medio,  a
exipcia  e  a
chinesa.

FA1B2.7.1. Compara
a  cronoloxía  e  a
iconografía  das
culturas  persa,
exipcia e chinesa.

CAA
CCEC

b
d
e
n

B2.13.  Escultura  en
terracota chinesa.

B2.8.  Recoñecer  a
escultura  en
terracota  dos
guerreiros
de Xian,  do
mausoleo  do
primeiro
emperador Qin.

FA1B2.8.1. Identifica
a  concepción
formal  das
esculturas  do
mausoleo  fronte  a
outras  obras
arqueolóxicas.

CCEC

b
d
e
n

B2.3. China.
B2.13.  A  escultura  en

terracota chinesa.

B2.9.  Relacionar  as
claves  políticas  e
artísticas  dos
guerreiros
de Xian.

FA1B2.9.1.
Relaciona  a
creación  do
mausoleo  do
primeiro
emperador Qin co
a historia da China
e  a  súa
transcendencia
política e social.

CCEC

b
d
e
i
n

B2.14.  Escultura  en
terracota.

B2.10.  Relacionar  a
técnica  da
escultura  en
terracota con usos
actuais similares.

FA1B2.10.1.
Recoñece  e
explica  a  técnica
da terracota.

CMCCT
CCEC

b
d
e
n

B2.15.  Idealismo  e
naturalismo:
escultura.

B2.11.  Analizar  nas
culturas  antigas  a
diferenza  entre
imaxes  idealistas
e naturalistas, e a
súa  posible
relación  coa
finalidade da peza.

FA1B2.11.1.
Describe  as
diferenzas  entre  a
escultura  idealista
e  a  escultura
naturalista.

CAA
CCEC

Bloque 3. A orixe de Europa. Grecia

b
d
e
n

B3.1.  Grecia  entre
Exipto e Persia.

B3.1.  Analizar
comparativamente
a  arte  arcaica
grega  e  a  arte
exipcia fronteiriza.

FA1B3.1.1.
Relaciona  o
nacemento  da
cultura  grega  coa
influencia  das
culturas  de  Exipto
e Persia.

CAA
CCEC
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b
d
e
n

B3.2.  Política  e  arte:
o Partenón.

B3.2.  Identificar  a
arquitectura grega.
Orixes  formais  e
sociais.

FA1B3.2.1. Identifica
os  elementos
esenciais  da
arquitectura grega.

CSC
CCEC

b
d
e
n

B3.3.  Arquitectura
grega.  Elementos
constitutivos.

B3.3.  Explicar
convenientemente
as  partes
esenciais  da
arquitectura grega.

FA1B3.3.1. Comenta
as diferenzas entre
as  tres  épocas
esenciais  da
arquitectura grega.

CCEC

b
d
e
n

B3.4.  Evolución  da
forma  desde  o
hieratismo  exipcio:
arte  arcaica,  clásica
e helenística.

B3.5.  Arte  helenística:
naturalismo  e
expresividade,
emoción  e  tensión
dramática.

B3.4.  Diferenciar  as
etapas  na  arte
grega a partir  das
peculiaridades  de
cada  etapa
reflectidas  nunha
creación
determinada.

FA1B3.4.1.  Describe
as diferenzas entre
as  tres  ordes
clásicas:  dórica,
xónica e corintia.

CCEC

b
d
e
h
n

B3.6.  Escultura  grega.
Apoloxía  do  corpo
humano.  Forza
e sensualidade

B3.7.  Relixión  e
arte. Fidias.

B3.8. Influencia da arte
grega na historia. 

B3.5.  Diferenciar  as
características  da
escultura  grega.
Relacionar  a  arte
grega  con  outras
culturas  ou
aplicacións
posteriores

FA1B3.5.1. Analiza a
simboloxía  das
deidades gregas.

CSIEE
CCEC

FA1B3.5.2.  Describe
a  relación  entre  a
escultura  grega,
romana,
renacentista  e
neoclásica.

CCL
CCEC

b
d
e
i
n

B3.9.  Cerámica grega:
iconoloxía,  recursos
ornamentais.
Técnicas:  negro
sobre
vermello. Andócides.
Vermello  sobre
negro.

B3.6.  Describir  a
técnica  da
cerámica grega.

FA1B3.6.1. Compara
a  evolución
cronolóxica  da
cerámica grega.

CCEC

b
d
e
n

B3.10.  Obxectos  da
cultura  grega:
figuras, ferramentas
e xoias.

B3.7.  Identificar  a
tipoloxía da xoiaría
grega  en  relación
con  outras
culturas.

FA1B3.7.1. Compara
restos
arqueolóxicos  de
xoias  e  obxectos
nas  culturas
coetáneas  á
cultura grega.

CCEC

b
d
e
h
n
p

B3.11.  Teatro  grego:
arquitectura, temas e
recursos
iconográficos.

B3.8.  Valorar  o
teatro  grego  e  a
súa  influencia  no
teatro posterior.

FA1B3.8.1.  Describe
as  características
do teatro grego e a
súa  influencia  no
teatro actual.

CD
CCEC

Bloque 4. O imperio occidental: Roma

b
d
e
h
n

B4.1.  Roma.  A  gran
cultura mediterránea.

B4.2.  Arte  etrusca.
Elementos identificati
vos.

B4.1.  Valorar  a
importancia  da
cultura romana no
mediterráneo  e  a
súa
transcendencia
histórica posterior.

FA1B4.1.1.
Relaciona  o
nacemento  da
cultura romana e a
influencia grega.

CAA
CCEC

FA1B4.1.2.  Sitúa  no
mapa  do
Mediterráneo  as
culturas  grega,
romana e fenicia.

CCEC

b
d

B4.3.  A  estrutura
política  romana  e  a
súa  relación  coa

B4.2.  Explicar  a
importancia  do
latín  como  lingua

FA1B4.2.1.
Relaciona  a
expansión  política

CSC
CCEC
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e
h
n

arte. 
B4.4.  Clasicismo  e

idealización  nas
esculturas  e  nos
bustos  de
emperadores

común  europea  e
a  súa
transcendencia  na
arte.

e  artística  romana
co  emprego  do
latín  e  o  dereito
romano.

b
d
e
n
p

B4.5.  Arquitectura
romana.

B4.3.  Identificar  as
obras
arquitectónicas  da
cultura  romana  a
partir  da
identificación
visual  dos  seus
elementos
principais.

FA1B4.3.1. Identifica
os  elementos
arquitectónicos
esenciais  da
cultura romana.

CCEC

b
d
e
n

B4.6. A basílica.
B4.7. Obra civil e obras

públicas romanas.

B4.4.  Relacionar  a
basílica  romana
coas  igrexas
cristiás
posteriores,
analizando  os
planos das plantas
de  diferentes
edificios.

FA1B4.4.1. Compara
as  basílicas  do
imperio  romano  e
as  igrexas
construídas
posteriormente.

CCEC

b
d
e
n

B4.5.  Arquitectura
romana.

B4.5.  Valorar  a
importancia
técnica  dos
edificios romanos.

FA1B4.5.1.
Relaciona  o
Panteón de Agripa
coa  catedral  do
Vaticano.

CMCCT
CCEC

b
d
e
i
n

B4.8.  Pintura  romana.
Técnica do fresco.

B4.6.  Analizar  a
técnica  da  pintura
ao  fresco  e  a  do
mosaico.

FA1B4.6.1.  Describe
as  técnicas  do
mosaico  e  da
pintura ao fresco.

CMCCT
CCEC

b
d
e
h
n
p

B4.9.  Literatura  e  o
teatro romano.

B4.7.  Relacionar  o
teatro romano e o
teatro grego

FA1B4.7.1.
Relaciona o  teatro
actual  cos  teatros
grego e romano.

CD
CCEC

b
d
e
h
n

B4.10. Artes aplicadas:
moblaxe, obxectos e
vestimenta.

B4.8.  Comparar  as
artes aplicadas da
cultura  romana
coas  efectuadas
noutros momentos
e noutras culturas.

FA1B4.8.1.
Establece  a
relación  entre  a
historia  de
Pompeia  e
Herculano, e a súa
influencia  na  arte
europea posterior.

CSIEE
CCEC

FA1B4.8.2. Comenta
a  vestimenta
romana  e  a  súa
aplicación  na
historia  da  arte
posterior.

CCL
CCEC

Bloque 5. A arte prerrománica

b
d
e
n

B5.1.  Fin  do  imperio
romano  de
occidente.
Arianismo.

B5.2.  Arquitectura:
perda  da  técnica
arquitectónica
romana.

B5.1.  Identificar  as
claves  expresivas
da arte visigoda.

FA1B5.1.1. Identifica
os  principais
monumentos  do
prerrománico
español.

CCEC

FA1B5.1.2. Compara
a  escultura
romana e visigoda.

CAA
CCEC
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B5.3.  Arte
prerrománica
asturiana.

B5.4.  Escultura:
relevos nos capiteis. 

b
d
e
n

B5.1.  Fin  do  imperio
romano  de
occidente.
Arianismo.

B5.2.  Arquitectura:
perda  da  técnica
arquitectónica
romana.

B5.2.  Relacionar  a
situación  social  e
a arte aplicada.

FA1B5.2.1.
Recoñece  as
claves  políticas
que  levan  á
decadencia  do
imperio romano.

CSC
CCEC

FA1B5.2.2.
Relaciona a fin do
imperio  romano  e
a  disgregación
artística europea.

CSIEE
CCEC

FA1B5.2.3. Compara
a  pintura  visigoda
e romana anterior.

CCEC

b
d
e
n

B5.3.  Arte
prerrománica
asturiana.

B5.3.  Analizar  os
templos  visigodos
e  as  súas
características
principais.

FA1B5.3.1. Identifica
as  principais
características dos
templos  visigodos
a  partir  de  fontes
historiográficas  de
exemplos
representativos.

CD
CCEC

b
d
e
n

B5.4.  Arte  árabe  na
Península  Ibérica.
Islamismo.  Arco  de
ferradura.  Arte
mozárabe.

B5.4.  Diferenciar  a
arte  cristiá  e  a
árabe  na
Península Ibérica.

FA1B5.4.1.
Relaciona  o  arco
de  ferradura  e  o
seu  emprego  na
arte  árabe  da
Península Ibérica.

CCEC

b
d
e
i
n

B5.5.  Técnicas
construtivas  e
motivos
iconográficos.

B5.5.  Analizar  a
técnica  do
artesoado  das
cubertas  de
madeira  nas
igrexas españolas.

FA1B5.5.1.
Recoñece  as
principais
características dos
artesoados  de
madeira  en
exemplos
representativos.

CCEC

b
d
e
n

B5.6.  Códices
miniados.  Ilustración
en  pergameo.
Técnicas.
Iconografía
medieval.
Pergameos  e
códices.

B5.6.  Describir  a
técnica  da  pintura
e  escritura  sobre
pergameo.
Motivos
iconográficos.

FA1B5.6.1. Analiza o
Libro  da
Apocalipse e a súa
aplicación  á  arte
de  todos  os
tempos.

CCL
CCEC

FA1B5.6.2.
Recoñece  a
técnica  da  pintura
e  escritura  sobre
pergameo.

CCEC

FA1B5.6.3. Identifica
e  explica  as
características  da
iconografía
medieval  a  partir
de  códices  e
pergameos
representativos.

CCEC

b
d
e
i

B5.7. Xoiaría visigoda. B5.7.  Explicar  a
técnica construtiva
da  xoiaría
visigoda.  Técnica
cloisonné e a súa

FA1B5.7.1. Explica a
técnica  da  xoiaría
visigoda a partir de
fontes
historiográficas

CMCCT
CCEC
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n aplicación
posterior.

que reflictan pezas
representativas.

b
d
e
n
p

B5.8.  Arte  dos  pobos
do norte  de Europa.
Normandos.

B5.8.  Identificar  as
claves  expresivas
da  arte  do  norte
de  Europa,  tanto
en  España  como
no  resto  do
continente.

FA1B5.8.1. Identifica
a  arte  dos  pobos
do  norte  de
Europa  e  os
elementos
similares
localizados  en
España.

CCEC

Bloque 6. O Románico, arte europea

b
d
e
h
n
p

B6.1.  Creación  e
difusión do románico.
Orde Beneditina.

B6.1.  Explicar  a
relación  da  orde
Beneditina  e  a
expansión  da arte
románica.

FA1.B6.1.1.
Relaciona  a  obra
dos  frades
beneditinos  e  a
internacionalizació
n  da  arte
románica.

CSIEE
CCEC

FA1.B6.1.2.
Relaciona  o
Camiño  de
Santiago  e  a  súa
importancia
relixiosa  coa
aplicación  da  arte
románica.

CSC
CCEC

b
d
e
n
p

B6.2.  Arquitectura:
características  e
edificios
representativos.

B6.2.  Identificar  os
elementos
románicos  na
arquitectura,
nomeadamente
nos  edificios
relixiosos.

FA1.B6.2.1.
Comenta  a
evolución  da  arte
naturalista  romana
á  arte  simbólica
románica.

CCEC

FA1.B6.2.2.
Recoñece  as
principais
características  da
arquitectura
románica,
identificando
visualmente  os
elementos  que  a
diferencian.

CCEC

FA1.B6.2.3.
Describe  os
elementos
románicos  das
igrexas  españolas
máis
representativas,
indicando  posibles
engadidos
posteriores.

CCEC

b
d
e
n

B6.3.  O milenarismo e
a  súa  influencia  na
arte.

B6.3.  Comentar  o
mito  ou  a
realidade da teoría
milenarista  da  fin
do mundo.

FA1.B6.3.1.
Comenta  a
identificación entre
época  románica  e
as  teorías
milenaristas  da  fin
do mundo xurdidas
no romanticismo.

CCL
CCEC

b
d
e
n

B6.4. Pintura románica.
Características
iconolóxicas.

B6.5.  Simbolismo
románico:  luz;

B6.4.  Relacionar  a
iconoloxía
medieval  e  a  súa
plasmación
gráfica.

FA1.B6.4.1.
Recoñece  a
importancia da luz
na  iconografía  da
arquitectura

CCEC
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mandorla;
pantocrátor.
Xerarquización.

románica.

b
d
e
n
p

B6.6.  Escultura:
imaxes  relixiosas;
capiteis; pórticos.

B6.5.  Explicar  a
finalidade
iconográfica  da
escultura  relixiosa
e  a  forma
consecuente  con
este obxectivo.

FA1.B6.5.1.  Explica
os  elementos
formais  da
escultura
románica.

CCEC

b
d
e
n

B6.7.  Esquematización
na  representación
figurativa:  pintura  e
escultura.

B6.6.  Comparar  a
escultura  e  a
pintura  románicas
coas  creacións
anteriores  e
posteriores.

FA1.B6.6.1.
Identifica  a
iconografía
románica.

CCEC

b
d
e
n

B6.8.  Roupa,  moblaxe
e  costumes:  vida
cotiá.

B6.7.  Identificar  os
obxectos  e  os
elementos
característicos  da
vida cotiá na Idade
Media,
nomeadamente  a
vestimenta.

FA1.B6.7.1.
Compara  a  vida
cotiá  das  cidades
en época románica
coa  vida  cotiá  do
Imperio  Romano,
valorando  a
calidade de vida e
os  costumes  de
unhas e outras.

CD
CCEC

b
d
e
n

B6.9. Pintura románica:
narrativa.

B6.8.  Comparar  a
estrutura  narrativa
románica  e
bizantina.

FA1.B6.8.1.
Comenta  a
organización
narrativa  a  partir
de  obras
representativas.

CCEC

b
d
e
n

B6.10.  Pintura
románica:
características
formais.

B6.9.  Relacionar  a
pintura  románica
con  técnicas
similares
posteriores.

FA1.B6.9.1.
Relaciona
elementos  formais
da  plástica
románica  con
creacións
posteriores.

CAA
CCEC

Bloque 7. O Gótico

b
d
e
n

B7.1.
Desenvolvemento
económico  europeo.
Auxe das cidades.

B7.2.  Gótico:  arte
europea.  Extensión
xeográfica.

B7.1.  Analizar  as
claves  sociais  e
técnicas  da  orixe
do Gótico.

FA1.B7.1.1.  Analiza
a  situación
económica
europea no século
XIII  e  a  súa
relación  co
nacemento  do
Gótico.

CSIEE
CCEC

b
d
e
n

B7.3.  Arquitectura:
edificios  públicos  e
relixiosos.

B7.4.  Catedral  gótica:
características.

B7.2.  Diferenciar  as
catedrais  góticas
doutras  anteriores
e posteriores.

FA1.B7.2.1.
Comenta  os
elementos  góticos
e a súa aplicación
ás  catedrais
españolas  máis
representativas.

CCEC

b
d
e
n

B7.4.  Catedral  gótica:
características.

B7.5.  Bóveda  oxival:
rosetón e pináculos. 

B7.6.  Escultura  gótica:
características.

B7.3.  Identificar  e
nomear
correctamente  as
claves  principais
da  arte  gótica:
escultura, vidreiras
policromadas  e
arcadas.

FA1.B7.3.1.
Identifica e nomea
correctamente  os
elementos
principais  da  arte
gótica  a  partir  de
fontes
historiográficas  de
mostras
representativas.

CCL
CCEC
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b
d
e
n

B7.7.  Etapas  do
Gótico:  inicial,  pleno
e florido.

B7.4.  Relacionar  a
arte gótica e a súa
revisión no século
XIX.

FA1.B7.4.1.
Identifica  a
tipoloxía  gótica  en
edificios
cronoloxicamente
posteriores,
nomeadamente no
Neogótico  do
século XIX.

CAA
CCEC

b
d
e
i
n

B7.8.  As  vidreiras
policromadas
góticas.

B7.5.  Explicar  o
proceso técnico da
creación  de
vidreiras
policromadas.

FA1.B7.5.1.  Analiza
o  proceso  de
fabricación  e
instalación  das
vidreiras
policromadas  nas
catedrais  máis
representativas.

CMCCT
CCEC

b
d
e
n

B7.9.  Escultura:
evolución  desde  a
arte románica.

B7.6.  Comparar  e
identificar
correctamente  a
escultura  gótica
fronte á románica.

FA1.B7.6.1.  Explica
o cambio formal da
escultura románica
á gótica.

CCEC

b
d
e
i
n

B7.10.  Pintura  gótica.
Pintura  sobre  táboa:
técnica.  Estucado.
Dourado. 

B7.7.  Identificar  o
proceso técnico da
pintura  sobre
táboa,  a
preparación  e  os
resultados.

FA1.B7.7.1.
Identifica  os
elementos  da
pintura  gótica  a
partir  de  fontes
historiográficas.

CD
CCEC

FA1.B7.7.2.  Explica
o  proceso  técnico
da  pintura  sobre
táboa.

CMCCT
CCEC

b
d
e
i
n

B7.11.  Técnica  da
pintura ao tempero

B7.8.  Describir  a
técnica  de  pintura
ao tempero.

FA1.B7.8.1.
Comenta  o
proceso  de
fabricación  e
aplicación  da
pintura  ao
tempero.

CSIEE
CCEC

b
d
e
n

B7.12.  Vestimentas  e
costumes.

B7.9.  Analizar  a
vestimenta  gótica
nas  imaxes
relixiosas  e  civís
da época.

FA1.B7.9.1.
Identifica  os
elementos
característicos  da
vestimenta  gótica
a  partir  de  fontes
historiográficas.

CD
CCEC

Bloque 8. O Renacemento

b
d
e
h
n

B8.1.  Renacemento:
estilo  identificatorio
da cultura europea.

B8.2.  Etapas:
Trecento,
Quattrocento  e
Cinquecento.

B8.3.  Expansión  do
Renacemento  desde
Italia  ao  resto  de
Europa.

B8.4.  Florencia  (os
Medici)  e  Roma  (o
papado).

B8.1.  Valorar  a
importancia
histórica  do  estilo
do renacemento e
a  súa
transcendencia
posterior.

FA1.B8.1.1.  Analiza
a  orixe  do
Renacemento  en
Italia.

CAA
CCEC

FA1.B8.1.2.
Relaciona  as
etapas  da
implantación  do
Renacemento  e  a
cronoloxía  gótica
en Europa.

CSC
CCEC

b
d
e

B8.5.  Arquitectura  do
renacemento:
tipoloxía  e  edificios
principais.

B8.2.  Identificar  as
claves técnicas da
arquitectura
renacentista  e  a

FA1.B8.2.1.
Comenta  a
importancia  da
cultura  romana na

CCEC
CCL
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n súa  relación  coa
cultura romana.

arte  do
Renacemento.

b
d
e
i
n

B8.6.  Proporción
áurea.

B8.3.  Recoñecer  a
proporción  áurea
nalgún  elemento
de  estilo
renacemento:
arquitectura,
moblaxe, etc.

FA1.B8.3.1.  Analiza
a  relación  dos
elementos
arquitectónicos
aplicando  a
proporción áurea.

CMCCT
CCEC

b
d
e
n

B8.7.  Pintura:  da
representación
xerárquica  medieval
á  visión  realista:  de
Giotto  di  Bondone a
Piero  della
Francesca  e
Masaccio.

B8.8.  Canon
renacentista:  Sandro
Boticelli.

B8.9.  Leonardo  da
Vinci: vida e obras.

B8.10.  Pintura  de
Raffaello Sanzio.

B8.4.  Identificar  as
principais obras de
artistas  do
Renacemento
italiano.

FA1.B8.4.1.
Identifica  os
cambios na pintura
desde o Gótico ata
o Renacemento.

CCEC

FA1.B8.4.2.
Recoñece  as
principais  pinturas
do Renacemento e
a súa autoría.

CCEC

FA1.B8.4.3.  Analiza
a vida e a obra de
Leonardo da Vinci.

CSIEE
CCEC

FA1.B8.4.4.  Explica
a obra de Raffaello
Sanzio,
nomeadamente  "A
escola  de  Atenas"
e  os  retratos  de
"La  Fornarina"  e
de  "Baltasar  de
Castiglione".

CCEC

b
d
e
n

B8.11.  Colorido
veneciano: Tiziano e
Tintoretto. Veronese.

B8.5.  Comparar  a
pintura  veneciana
e  a  do  resto  de
Europa.

FA1.B8.5.1.
Compara  a
evolución  da
pintura do primeiro
Renacemento  ata
o  colorido
veneciano.

CCEC

b
d
e
n

B8.12.  Escultura  do
Renacemento.
Donatello  e  outros
autores
emblemáticos.

B8.6.  Identificar  as
esculturas  e  os
traballos  en
volume  máis
emblemáticas  do
Renacemento.

FA1.B8.6.1.
Identifica  as
esculturas  e  os
traballos  en
volume  máis
emblemáticos  do
renacemento.

CCEC

b
d
e
n

B8.13.  Vestimentas do
Renacemento  a
través da pintura.

B8.7.  Analizar  as
vestimentas  da
época,
nomeadamente na
pintura.

FA1.B8.7.1.  Analiza
as  vestimentas
reflectidas  nos
cadros  de
Veronese.

CD
CCEC

b
d
e
i
n

B8.14.  Perspectiva
cónica.

B8.8.  Recoñecer  as
claves técnicas da
perspectiva
cónica.

FA1.B8.8.1.
Describe  con
detalle o cadro "O
lavatorio"  de
Jacopo  Robusti
"Tintoretto"  e  a
aplicación  técnica
da  perspectiva
cónica.

CMCCT
CCEC

b
d
e
h
i

B8.15. Pintura ao óleo:
técnica.

B8.9.  Explicar  as
claves técnicas da
pintura  ao  óleo,
referenciando  o
seu  uso  en
aplicación  sobre

FA1.B8.9.1.
Describe a técnica
da pintura ao óleo
sobre  lenzo  e
relaciónaa  coa
pintura  anterior

CMCCT
CCEC
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n lenzo. sobre táboa.

b
d
e
i
n

B8.15. Pintura ao óleo:
técnica.

B8.10.  Valorar  a
diferenza  da
técnica  da  pintura
ao  tempero  e  a
pintura ao óleo.

FA1.B8.10.1. Debate
acerca  das
características  da
pintura ao tempero
e ao óleo.

CCL
CCEC

Bloque 9. Michelangelo Buonarroti

b
d
e
n

B9.1.  Biografía  e  a
relación  co  seu
ámbito. Relación cos
Medici e con Xulio II.

B9.1.  Explicar  a
relación  de
mecenado  entre
Michelangelo,  os
Medici  e  o  papa
Xulio II.

FA1.B9.1.1.
Comenta  a
relación  dos
mecenas e a arte,
especialmente
entre  os  Medici,
Xulio  II  e
Michelangelo.

CCL
CCEC

b
d
e
h
n

B9.2. O artista total e a
súa  relevancia
social.

B9.3.  Obra  de
Michelangelo  como
pintor,  escultor  e
arquitecto.

B9.4. Arquitectura: San
Pedro do Vaticano.

B9.2.  Analizar  a
importancia  do
concepto  de
artista total.

FA1.B9.2.1.
Recoñece  a
importancia
histórica  da  obra
en  conxunto  de
Michelangelo.

CAA
CCEC

FA1.B9.2.2.  Analiza
a  obra
arquitectónica,
escultórica  e
pictórica  de
Michelangelo.

CD
CCEC

b
d
e
h
i
n

B9.5.  Pintura.  Capela
Sixtina:  concepción
iconolóxica  e
iconográfica.

B9.6. Pintura ao fresco.

B9.3.  Describir  as
claves
iconolóxicas  e
iconográficas  nos
frescos da Capela
Sixtina.

FA1.B9.3.1.
Comenta  o
proceso  da
creación da pintura
ao  fresco  da
Capela Sixtina.

CCEC

b
d
e
h
n

B9.7.  Escultura:
evolución  persoal;
obras
representativas.

B9.4.  Identificar  as
claves  evolutivas
na  escultura  de
Michelangelo.

FA1.B9.4.1.  Analiza
a  evolución
iconográfica  da
escultura  de
Michelangelo,
remarcando  dun
modo  especial  as
esculturas  do  final
da súa vida.

CSIEE
CCEC

Bloque 10. O Renacemento en España

b
d
e
n

B10.1.  Renacemento
en  España:
implantación  e
cronoloxía. 

B10.2.  Fitos  históricos
españois:  Reis
Católicos;  Carlos  V;
Filipe  II  e  a  súa
relación coa arte.

B10.3.  Características
peculiares  da  arte
española de finais do
século  XV  e  do
século  XVI.  Do
plateresco a Juan de
Herrera.

B10.1.  Relacionar  a
cronoloxía  do
Renacemento
español  co
italiano.

FA1.B10.1.1.
Resume  os
principais  feitos
históricos
relacionados  coa
arte española.

CCL
CCEC

b
d

B10.4.  Pintores
renacentistas e a súa
presenza  na  corte

B10.2.  Identificar  a
relación  entre  a
sociedade  da

FA1.B10.2.1. Explica
a  relación  entre  o
emperador  Carlos

CSIEE
CCEC
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e
n

española:  Pedro  de
Berruguete,  Tiziano,
Hieronymus Bosch e
El Greco.

época  e  as  artes
plásticas.

V e Tiziano.

FA1.B10.2.2. Explica
a  relación  errada
entre Filipe II  e El
Greco.

CSIEE
CCEC

b
d
e
n

B10.5.  Arquitectura:
Pazo de Carlos V. O
Escorial. Fachada da
Universidade  de
Salamanca.

B10.3. Recoñecer as
principais  obras
arquitectónicas  do
Renacemento
español.

FA1.B10.3.1.
Identifica  a
tipoloxía do edificio
renacentista,
referenciada  a
edificios
emblemáticos
españois.

CAA
CCEC

b
d
e
n

B10.6.  Escultura:
retablos.  Alonso
González
Berruguete.

B10.4.  Comparar  a
técnica escultórica
da  Península
Ibérica  e  do resto
de Europa.

FA1.B10.4.1.
Compara  a
escultura  relixiosa
española  coa
escultura  italiana
coetánea.

CCEC

FA1.B10.4.2. Analiza
a expresividade na
obra  de
Berruguete.

CCEC

b
d
e
n

B10.4.  Pintores
renacentistas e a súa
presenza  na  corte
española:  Pedro  de
Berruguete,  Tiziano,
Hieronymus Bosch e
El Greco.

B10.5.  Distinguir  as
obras  pictóricas
máis  importantes
do  renacemento
español.

FA1.B10.5.1.
Comenta  a  obra
de  Hieronymus
Bosch  e  a  súa
relación  coa
monarquía
española.

CSIEE
CCEC

FA1.B10.5.2. Analiza
a obra pictórica de
El  Greco  e  a  súa
relación  coa
iconoloxía
bizantina.

CCEC

b
c
d
e
n

B10.7.  Sofonisba
Anguissola, pintora.

B10.6.  Comparar  a
obra  pictórica  de
Sofonisba
Anguissola  coa
pintura coetánea.

FA1.B10.6.1. Analiza
a  obra  da  pintora
Sofonisba
Anguissola.

CSC
CCEC

b
d
e
n

B10.8.  Música
renacentista.
Instrumentos:
compositores.

B10.7.  Identificar  as
claves musicais da
música
renacentista.

FA1.B10.7.1.
Recoñece  os
instrumentos
musicais  do
Renacemento.

CD
CCEC

FA1.B10.7.2. Analiza
a obra musical  de
Tomás  Luis  de
Victoria.

CCEC

b
d
e
n

B10.9.  Moblaxe  e  o
vestiario.

B10.8. Recoñecer os
obxectos cotiáns e
os  vestiarios  do
renacemento.

FA1.B10.8.1.
Identifica  a
tipoloxía do moble
do  Renacemento:
arcas,  arquetas,
mobles  bargueños
e  cadeiras  de
frades.

CCEC

FA1.B10.8.2. Analiza
os  traxes  dos
personaxes  dos
cadros  do
Renacemento,
nomeadamente na

CCEC
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obra  de  Sánchez
Coello.

Bloque 11. O Barroco

b
d
e
n

B11.1.  Orixe.  Crise
política  europea.
Guerra  dos  Trinta
Anos.  Política
española.

B11.2.  Concilio  de
Trento  e  a  súa
importancia  no
cambio  iconográfico
nas  imaxes
relixiosas.

B11.3.  Púlpito  da
catedral  de  San
Pedro.  Columna
salomónica.

B11.4.  Imaxinaría
española:  técnica  e
temática. 

B11.1. Recoñecer as
claves  da  arte
barroca.

FA1.B11.1.1.
Relaciona  a
situación  política
europea  coa
evolución  do
Renacemento cara
ao Barroco.

CAA
CCEC

FA1.B11.1.2. Analiza
as  instrucións
emanadas  do
Concilio  de Trento
acerca do xeito de
representar  nas
igrexas.

CSC
CCEC

FA1.B11.1.3. Analiza
o  púlpito  da
basílica  de  San
Pedro  e  os  seus
elementos
identificativos.

CCEC

FA1.B11.1.4. Analiza
as  peculiaridades
da  imaxinaría
española,  canto  a
temática e técnica.

CCEC

b
d
e
n

B11.5.  Características
da  arquitectura
barroca. 

B11.6.  Borromini.
Bernini.  Catedral  de
Murcia.

B11.2.  Utilizar
correctamente  o
vocabulario
técnico  aplicado
aos  elementos
arquitectónicos.

FA1.B11.2.1.
Identifica  as
principais
características  da
arquitectura
barroca.

CCL
CCEC

b
d
e
n

B11.7.  Exceso,
desequilibrio
manierista  e
asimetría  na  arte
barroca.

B11.3.  Identificar  a
asimetría  en
elementos  da arte
barroca  e  doutras
culturas
diferentes.

FA1.B11.3.1.
Relaciona  a  arte
barroca europea e
a  arte  colonial
hispanoamericana.

CCEC

FA1.B11.3.2.
Compara  o
barroco  con
creacións  formais
recargadas  ou
barroquistas
posteriores.

CCEC

b
d
e
n

B11.8.  Fachadas  das
igrexas barrocas.

B11.4.  Comparar  as
fachadas
renacentistas  e
barrocas  en
España.

FA1.B11.4.1.
Describe  e
compara  fachadas
das  igrexas  máis
representativas  da
arte barroca.

CCEC

b
d
e
n

B11.9.  Escultura
barroca. Bernini.

B11.5.  Identificar  as
obras  máis
representativas da
escultura  barroca,
en  relación  cos
autores
correspondentes.

FA1.B11.5.1.
Comenta  os
principais  traballos
de  Gian  Lorenzo
Bernini  escultor  e
a  súa  evolución
desde  a  escultura
de  Michelangelo
Buonarroti.

CCEC

FA1.B11.5.2. Analiza
a  obra  "A  éxtase
de  Santa  Teresa"

CCEC
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e  a  súa  relación
con  artistas
posteriores,  por
exemplo Dalí.

b
d
e
n

B11.10.  Imaxinaría
española:  Gregorio
Fernández,  Alonso
Cano  e  Pedro  de
Mena.

B11.6.  Distinguir  a
escultura
hispánica  da  do
resto de Europa.

FA1.B11.6.1.
Identifica  as
principais obras da
imaxinaría
relixiosa española.

CCEC

b
d
e
n

B11.10.  Imaxinaría
española:  Gregorio
Fernández,  Alonso
Cano  e  Pedro  de
Mena.

B11.7.  Comparar  a
escultura
monocromática  e
a  escultura
policromada.

FA1.B11.7.1.
Compara  a
escultura  de
Bernini  e  de
Gregorio
Fernández.

CCEC

b
d
e
n

B11.11.  Pintura
barroca. 

B11.12.  Tenebrismo:
Caravaggio e Ribera.

B11.13.  Naturalismo:
Valdés  Leal  e
Murillo.

B11.14.  Realismo:
Diego  de  Silva
Velázquez.

B11.15.  Pintura
flamenga:  Rubens  e
Rembrandt.

B11.16.  Costumismo
holandés: Vermeer e
Carel Fabritius

B11.8.  Identificar  a
pintura  barroca,
comparando  os
estilos, por países.

FA1.B11.8.1.
Identifica  os
principais  pintores
barrocos.

CCEC

FA1.B11.8.2. Analiza
o  tratamento  da
perspectiva en "As
Meninas"  de
Velázquez.

CD
CCEC

FA1.B11.8.3.
Compara a técnica
pictórica  de
Velázquez  coa
pintura
impresionista
posterior.

CCEC

FA1.B11.8.4. Analiza
a obra pictórica de
Peter Paul Rubens
e  Rembrandt
Harmenszoon  van
Rijn.

CCEC

FA1.B11.8.5. Explica
a  pintura
costumista
holandesa:
tratamento
pictórico,  tamaño
do lenzo e técnica.

CSIEE
CCEC

b
d
e
n

B11.12.  Tenebrismo:
Caravaggio. 

B11.9.  Comparar  a
iluminación
tenebrista  no
barroco  e  en
culturas
posteriores.

FA1.B11.9.1.
Relaciona  a
Michelangelo
Merisi  da
Caravaggio  con
José  de  Ribera,
Juan  de  Valdés
Leal  e  Diego  de
Silva Velázquez.

CCEC

b
d
e
n

B11.17.  Músicos
importantes:  Antonio
Vivaldi,  Claudio
Monteverdi,  George
Friedrich Häendel, J.
S.  Bach,  Georg  P.
Telemann,  Jean-
Philippe  Rameau  e
Domenico Scarlatti.

B11.10.  Recoñecer
a  música  barroca
e a  súa evolución
desde  a  música
renacentista.

FA1.B11.10.1.
Recoñece  a
tipoloxía  musical
da música barroca.

CCEC

FA1.B11.10.2.
Identifica as pezas
máis  recoñecibles
dos  compositores
desta  época:
Vivaldi,
Monteverdi,
Häendel,  J.  S.

CCEC
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Bach,  Telemann,
Rameau  e
Scarlatti.

b
d
e
n

B11.18.  Música.
Nacemento  da
ópera.

B11.19.  Elementos
compositivos  da
ópera:  música,
libreto, escenografía,
atrezo e vestiario.

B11.11.  Valorar  o
nacemento  da
ópera  e  a  súa
transcendencia
posterior.

FA1.B11.11.1.
Describe  os
principais
compoñentes
dunha ópera.

CCEC

b
d
e
n

B11.20.  Moblaxe,
indumentaria e artes
decorativas  do
barroco.

B11.12.  Identificar  a
moblaxe  e  as
artes  decorativas
do barroco.

FA1.B11.12.1.
Compara  a
moblaxe  e  os
traxes  do
Renacemento  cos
da época barroca.

CAA
CCEC

b
d
e
i
n

B11.21. Caixa escura. B11.13.  Analizar  o
proceso técnico da
caixa escura.

FA1.B11.13.1.
Relaciona  a  caixa
escura  pictórica
coa  caixa
fotográfica.

CMCCT
CCEC

FA1.B11.13.2.
Comenta o uso da
caixa  escura,  en
relación  coa  obra
de  Carel  Fabritius
e outros posibles.

CCEC

Bloque 12. O Rococó. Francia e o resto de Europa

b
d
e
n

B12.1.  Orixe.
Absolutismo  político
da  monarquía
francesa. O "Rei Sol"
Luís XIV. Luís XV.

B12.2.  Refinamento
sensual. Elegancia.

B12.3.  Arquitectura.
Pazo de Versalles.

B12.1.  Comparar  a
arte  barroca  e  o
Rococó,  e
establecer
similitudes  e
diferenzas.

FA1.B12.1.1.
Identifica  a  orixe
do Rococó.

CCEC

FA1.B12.1.2.
Relaciona  a
situación  política
francesa  e  o
Rococó.

CCEC

FA1.B12.1.3. Analiza
a  evolución  do
Barroco  ao
Rococó.

CAA
CCEC

b
d
e
n

B12.4.  A  pintura
rococó,  relixiosa  e
profana.

B12.5.  Pintores
rococós:  Watteau,
Fragonard  e
Boucher.

B12.2.  Diferenciar  a
temática  relixiosa
e  a  temática
profana.

FA1.B12.2.1.
Compara a pintura
barroca e a pintura
rococó.

CCEC

FA1.B12.2.2. Analiza
a  temática  do
barroco relixioso e
a  pintura  galante
francesa.

CCEC

FA1.B12.2.3. Analiza
o  cadro
"L'escarpolette"  (O
bambán), de Jean-
Honoré Fragonard.

CCEC

b
c
d
e
n

B12.6.  Marie-Louise-
Élisabeth  Vigée-
Lebrun, pintora.

B12.3.  Comparar  as
obras pictóricas de
Marie-Louise-
Élisabeth  Vigée-
Lebrun  e  os
pintores
masculinos da súa
época.

FA1.B12.3.1.
Compara as obras
pictóricas  de
Marie-Louise-
Élisabeth  Vigée-
Lebrun  e  os
pintores
masculinos da súa

CSC
CCEC
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época.

b
d
e
n

B12.7.  Pintura  rococó
en  España.  Anton
Rafael  Mengs  e
Francisco de Goya.

B12.4.  Valorar  as
similitudes  e  as
diferenzas entre  a
obra  pictórica  de
Anton  Rafael
Mengs  e  pintores
posteriores,  por
exemplo Francisco
de Goya.

FA1.B12.4.1.
Relaciona  a  obra
de  Anton  Rafael
Mengs  e  os
pintores  europeos
do seu tempo.

CCEC

FA1.B12.4.2.
Compara as obras
de Mengs coas de
Goya  e  establece
posibles
influencias.

CCEC

b
d
e
n

B12.8.  Imaxinaría
española.

B12.5.  Comparar  o
tratamento
iconolóxico  dos
motivos  relixiosos
entre  Gregorio
Fernández  e
Salzillo.

FA1.B12.5.1. Analiza
a  obra  de
Francisco Salzillo.

CCEC

FA1.B12.5.2.
Compara  o
tratamento
iconolóxico  dos
motivos  relixiosos
entre  Gregorio
Fernández  e
Salzillo.

CAA
CCEC

b
d
e
n

B12.9. Música. Mozart:
obras  principais;
óperas.

B12.6.  Analizar  a
obra  musical  de
Mozart:  análise,
identificación  de
fragmentos  de
obras  máis
populares  e
comparación  con
obras  doutros
autores  e  doutras
épocas.

FA1.B12.6.1. Analiza
a obra musical  de
Wolfgang
Amadeus Mozart.

CCL
CCEC

FA1.B12.6.2.
Recoñece  partes
importantes  dos
traballos  máis
coñecidos  de
Mozart.

CD
CCEC

FA1.B12.6.3.
Compara  as
óperas  de  Mozart
con  outras  de
diferentes épocas.

CCEC

FA1.B12.6.4.
Compara  o
"Réquiem"  de
Mozart  con  obras
doutros autores.

CCEC

b
d
e
n

B12.10.  Composicións
musicais  máis
representativas:
partes.

B12.7.  Describir  as
partes  as
composicións
musicais.

FA1.B12.7.1.
Describe as partes
das  composicións
musicais  máis
representativas:
oratorios,  misas,
concertos, sonatas
e sinfonías.

CCEC

b
d
e
n

B12.11.  Moblaxe  e
decoración  de
interiores. Estilo Luís
XV. 

B12.12. Indumentaria e
artes decorativas. 

B12.13.  Manufacturas
reais  europeas.
Porcelana  de
Sèvres, Meissen e O
Bo  Retiro.  A  Real

B12.8.  Analizar  as
claves  estilísticas
do  estilo  rococó,
especialmente  en
vestiarios  e
moblaxe  en
España  e  en
Europa.

FA1.B12.8.1. Analiza
a moblaxe rococó.

CSIEE
CCEC

FA1.B12.8.2.
Identifica  o  estilo
Luís  XV  en
moblaxe.

CCEC

FA1.B12.8.3.
Compara  os
vestidos  da  corte
francesa  co  resto
de  traxes

CCEC
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Fábrica  de  Vidro  de
La  Granja  de  San
Ildefonso (Segovia). 

B12.14.  Xoiaría  do
século XVIII.

europeos.

FA1.B12.8.4.
Describe  o
vestiario  das
clases  altas,
medias  e  baixas
no século XVIII.

CCL
CCEC

b
d
e
i
n
p

B12.15.  Técnica  da
cerámica:  porcelana
e louza.

B12.16. Características
da cerámica europea
e da oriental.

B12.9.  Recoñecer  a
importancia
artística  da
cerámica,  e
nomeadamente da
porcelana,
valorando  a
evolución desde a
louza  ata  as
figuras  desta
época.

FA1.B12.9.1. Analiza
a  tipoloxía  da
cerámica europea.

CSIEE
CCEC

FA1.B12.9.2.
Describe  a
evolución da louza
ata a porcelana.

CMCCT
CCEC

FA1.B12.9.3.
Identifica  a
tipoloxía  da
cerámica  europea
en  relación  á
cerámica oriental.

CCEC

b
d
e
i
n

B12.17.  Técnica  do
vidro soprado.

B12.10.  Explicar  o
modo  de
fabricación  do
vidro soprado.

FA1.B12.10.1.
Identifica  as
características  da
fabricación  do
vidro.

CMCCT
CCEC

FA1.B12.10.2.
Describe  o
proceso  de
fabricación  do
vidro soprado.

CD
CCEC

Bloque 13. O Neoclasicismo

b
d
e
n

B13.1. Orixe política do
neoclasicismo:  Luís
XVI.

B13.2.  Arquitectura.
Recursos  formais
gregos,  romanos  e
renacentistas.

B13.3.  Influencia  de
Palladio.

B13.4.  Estilo  Imperio
en Francia.

B13.5.  Edificios
notables:  Ópera  de
París,  Capitolio  en
Washington  e
Congreso  dos
Deputados  en
Madrid.

B13.1.  Identificar  as
claves  do
neoclasicismo
arquitectónico.

FA1.B13.1.1.
Compara  a
situación  política
francesa  de  Luís
XVI  e  o  estilo
artístico  que  o
relaciona.

CCEC

FA1.B13.1.2.
Relaciona  a  vida
de  Napoleón  e  o
estilo Imperio.

CCEC

FA1.B13.1.3.
Compara  os
edificios
neoclásicos  en
Europa,  e
determina  as
diferenzas  e  as
semellanzas.

CAA
CCEC

FA1.B13.1.4.
Identifica  os
principais  edificios
neoclásicos
europeos  e
americanos.

CCEC

b
d
e
n

B13.6.  Volta  ao
clasicismo
renacentista.

B13.2.  Valorar  a
transcendencia  do
neoclasicismo
dentro  da  cultura
europea.

FA1.B13.2.1. Analiza
as causas da volta
ao  clasicismo
arquitectónico.

CSIEE
CCEC

b
d

B13.7.  Auxe  do
orientalismo.

B13.3. Recoñecer os
elementos  da

FA1.B13.3.1. Infire a
partir  do  auxe  do

CSC
CCEC
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e
n

Comercio  con
Oriente.
Chinoiseries.

cultura  oriental
que  se  van
incorporando
progresivamente á
cultura europea.

comercio  con
Oriente o crecente
gusto
orientalizante  da
moda europea.

b
d
e
n

B13.8.  Características
formais da escultura:
sensualidade  e
dinamismo.  Relación
coa danza.

B13.9.  Obras
escultóricas  e
autores  salientables:
Canova e Carpeaux.

B13.4.  Comparar  as
obras  escultóricas
dos  artistas
europeos  máis
salientables.

FA1.B13.4.1.
Compara  a  obra
de Antonio Canova
coa  escultura
anterior.

CCEC

FA1.B13.4.2.
Recoñece  os
principais  traballos
de  Canova  e
Carpeaux.

CCEC

FA1.B13.4.3.
Compara  a
escultura  de
Canova  e
Carpeaux.

CCEC

b
d
e
n

B13.10.  Pintura
neoclásica  en
Francia:  Jean  Louis
David  e  Jean
Auguste  Dominique
Ingres.

B13.11.  Auxe  da
pintura  inglesa:
Thomas  Lawrence,
Joshua  Reynolds  e
George Romney. 

B13.5.  Comparar  o
tratamento
pictórico  de
pintores
coetáneos,  por
exemplo  Jean
Louis  David  e
Jean  Auguste
Dominique Ingres.

FA1.B13.5.1.
Compara  a  obra
pictórica  dos
pintores  europeos
máis  salientables,
por  exemplo  Jean
Louis  David,  Jean
Auguste
Dominique Ingres.

CCEC

b
c
d
e
n

B13.11.  Auxe  da
pintura  inglesa:
Thomas  Lawrence,
Joshua  Reynolds  e
George Romney.

B13.12.  Emma
Hamilton  e  a  moda
da época.

B13.6.  Identificar  as
obras  pictóricas
máis  importantes
dos  pintores
ingleses.

FA1.B13.6.1. Explica
a  obra  pictórica
dos  principais
pintores  ingleses:
Thomas Lawrence,
Joshua Reynolds e
outros.

CCEC

FA1.B13.6.2. Analiza
a relación artística
e  persoal  entre
Emma  Hamilton,
George Romney e
o  almirante
Nelson.

CCL
CCEC

FA1.B13.6.3.
Relaciona  a
influencia  entre
Emma  Hamilton  e
a moda da época.

CSIEE
CCEC

b
d
e
n

B13.13.  Moblaxe  en
Francia:  estilos  Luís
XV,  Luís  XVI  e
Imperio

B13.14.  Xoiaría.
Reloxos.  Vestiario.
Porcelana.

B13.7.  Discernir
entre  a  moblaxe
Luís  XV  e  a  Luís
XVI.

FA1.B13.7.1.
Compara  a
tipoloxía  entre  a
moblaxe  Luís  XV,
a  Luís  XVI  e  a
Imperio.

CD
CCEC

Unidades didácticas: secuencia e temporalización

Nº UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN
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1 As orixes das imaxes artísticas 1ª

2 As grandes culturas da Antigüedade: Exipto; Mesopotamia e

Persia; China

1ª

3 A orixe de Europa: Grecia 1ª

4 O Imperio occidental: Roma 1ª

5 A arte prerrománica 1ª

6 O Románico, arte europea 2ª

7 O Gótico 2ª

8 O Renacemento 2ª

9 Michelangelo  Buonarroti 2ª

10 O Renacemento en España 2ª

11 O Barroco 3ª

12 O Rococó 3ª

13 O Neoclasicismo 3ª

3.5. Historia de España

Obxectivos Historia de España

-Identificar e situar no tempo e no espazo os procesos, estruturas e acontecementos

máis relevantes da historia de España, valorando as súas repercusións na configuración

da España actual. 

-  Coñecer  e  comprender  os  procesos  máis  relevantes  que  configuran  a  historia

española  contemporánea,  identificando  as  interrelacións  entre  feitos  políticos,

económicos,  sociais  e  culturais,  analizando  os  antecedentes  e  factores  que  os

conformaron. 
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- Fomentar unha visión integradora da historia de España, que respecte e valore tanto

os  aspectos  comúns  como  as  particularidades,  e  xere  actitudes  de  tolerancia  e

solidariedade entre os diversos pobos de España.  

- Situar o proceso histórico español nas súas coordenadas internacionais para explicar e

comprender as súas implicacións e influencias mutuas co obxectivo de ser capaces de

ter unha visión articulada e coherente da historia. 

- Identificar os cambios conxunturais e os trazos permanentes do proceso histórico por

riba dos feitos illados e dos protagonistas concretos, co fin de lograr unha visión global

da historia. 

-  Coñecer  as  normas  básicas  que  regulan  o  ordenamento  constitucional  español,

promovendo tanto o compromiso individual  e colectivo coas institucións democráticas

como a toma de conciencia ante os problemas sociais, en especial os relacionados cos

dereitos humanos.

-  Seleccionar  e  interpretar  información  procedente  de  fontes  diversas,  incluída  a

proporcionada polas novas tecnoloxías, e utilizala de forma crítica para a comprensión

de procesos e feitos históricos. 

-  Empregar  con  propiedade  a  terminoloxía  e  o  vocabulario  históricos  e  aplicar  as

técnicas elementais de comentario de textos e de interpretación de mapas, gráficos e

outras fontes históricas. 

Ademais, teremos en conta algúns outros trazos relevantes e específicos da Historia

como  materia  de  ensino  que  están  estreitamente  vinculados  coas  seguintes

capacidades: 

- Capacidade de desenvolvemento do pensamento crítico vinculado á análise social con

criterios de racionalidade. 

- Comprensión do proceso de adquisición de conciencia histórica como un compoñente

esencial na adquisición de autonomía intelectual e moral.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Historia de España. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias
clave

Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns

d
e
g
h
i
l

B0.1.  Método
histórico.  Fontes e
perspectivas.

B0.1.  Localizar
fontes  primarias
(históricas)  e
secundarias
(historiográficas)
en  bibliotecas,
internet,  etc.,  e

HEB0.1.1.  Procura
información  de
interese  (en  libros  e
internet)  sobre  a
importancia  cultural  e
artística  dun
personaxe

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 122



m extraer información
salientable sobre o
tratado,  valorando
criticamente a  súa
fiabilidade. 

historicamente
salientable, un feito ou
un proceso histórico, e
elabora  unha  breve
exposición. 

d
e
h
i
l

B0.2.  Análise  e
comentario  de
fontes.

B0.2.  Elaborar
mapas  e  liñas  de
tempo,  localizando
as  fontes
adecuadas,
utilizando os datos
proporcionados  ou
servíndose  dos
coñecementos  xa
adquiridos.

HEB0.2.1.  Representa
unha  liña  do  tempo
situando  nunha
ringleira  os  principais
acontecementos
relativos  a
determinados feitos ou
procesos históricos.

CCL
CAA
CSC

h
i
l

B0.3.  Utilidade  das
fontes.

B0.3.  Comentar  e
interpretar  fontes
primarias
(históricas)  e
secundarias
(historiográficas),
relacionando a súa
información  cos
coñecementos
previos. 

HEB0.3.1.  Responde  a
cuestións  propostas  a
partir  de  fontes
históricas  e
historiográficas.

CMCCT
CAA
CSC

d
e
h
i
l

B0.4.  Mapas  e  liñas
do tempo.

B0.4.  Recoñecer  a
utilidade  das
fontes  para  o/a
historiador/a,  á
parte  da  súa
fiabilidade.

HEB0.4.1.  Distingue  o
carácter  das  fontes
históricas  non  só
como  información,
senón  tamén  como
proba  para  responder
ás  preguntas  que  se
formulan  os/as
historiadores/as.

CMCCT
CAA
CSC

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a
desaparición da monarquía Visigoda (711)

d
e
h
i
l
n
p

B1.1.  Da  prehistoria
á  monarquía
visigoda:
prehistoria
(evolución  do
Paleolítico  ao
Neolítico;  pintura
cantábrica  e
levantina;
importancia  da
metalurxia);
configuración  das
áreas  celta  e
ibérica  (Tartesos,
indoeuropeos  e
colonizadores
orientais;  cultura
castrexa); Hispania
romana  (conquista
e romanización da
Península;  legado
cultural  romano;
exemplo  galego);
monarquía
visigoda
(ruralización  da
economía;  poder
da  Igrexa  e  a
nobreza).

B1.1.  Explicar  as
características  dos
principais  feitos  e
procesos históricos
da  Península
Ibérica  desde  a
prehistoria  ata  a
desaparición  da
monarquía
visigoda,  e
identificar  as  súas
causas  e
consecuencias.

HEB1.1.1.  Explica  as
diferenzas  entre  a
economía  e  a
organización social do
Paleolítico  e  do
Neolítico, e as causas
do cambio.

CCL
CCS

HEB1.1.2.  Identifica  as
diferenzas  entre  unha
imaxe  de  pintura
cantábrica  e  outra  de
pintura levantina.

CCEC

HEB1.1.3.  Describe  os
avances  no
coñecemento  das
técnicas  metalúrxicas
e  explica  as  súas
repercusións.

CCL
CMCCT
CSC

HEB1.1.4.  Resume  as
características
principais  do reino de
Tartesos  e  cita  as
fontes  históricas  para
o seu coñecemento.

CCL
CAA
CSC

HEB1.1.5.  Explica  o
diferente  nivel  de
desenvolvemento  das
áreas  celta  e  ibérica
en  vésperas  da

CCL
CSC
CCEC
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conquista  romana  en
relación coa influencia
recibida  dos
indoeuropeos,  o  reino
de  Tartesos  e  os
colonizadores  fenicios
e gregos. 

HEB1.1.6.  Debuxa  un
mapa esquemático da
Península  Ibérica  e
delimita  nel  as  áreas
ibérica e celta. 

CAA
CSC

HEB1.1.7.  Define  o
concepto  de
romanización  e
describe  os  medios
empregados  para
levala a cabo.

CCL
CSC
CCEC

HEB1.1.8.  Compara  o
ritmo  e  grao  de
romanización  dos
territorios
peninsulares. 

CCL
CSC 
CCEC

HEB1.1.9.  Resume  as
características  da
monarquía  visigoda  e
explica  por  que
alcanzou  tanto  poder
a igrexa e a nobreza.

CCL
CSC

HEB1.1.10.  Procura
información  de
interese  (en  libros  e
internet)  sobre  o
mantemento cultural e
artístico  do  legado
romano  na  España
actual, e elabora unha
breve exposición.

CCL
CD
CAA
CSIEE
CCEC

HEB1.1.11.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde  250  a.C.  ata
711 d.C., e sitúa nela
os  principais
acontecementos
históricos.

CMCCT
CAA
CSC

HEB1.1.12.  Partindo  de
fontes historiográficas,
responde  a  cuestións
ou situacións.

CCL
CSC

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en
constante cambio (711-1474)

d
e
h
i
n

B2.1.  Al-Andalus:
conquista
musulmá  da
Península;
evolución  política
de  Al-Andalus;
revitalización
económica  e
urbana;  estrutura
social;  relixión,
cultura e arte.

B2.1.  Explicar  a
evolución  dos
territorios
musulmáns  na
Península,
describindo  as
súas  etapas
políticas  e  os
cambios
económicos,
sociais  e  culturais
que introduciron.

HEB2.1.1.  Explica  as
causas  da  invasión
musulmá  e  da  súa
rápida  ocupación  da
Península. 

CCL
CSC

HEB2.1.2.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 711 ata 1474 e
sitúa  nunha  ringleira
os  principais
acontecementos
relativos  a  Al-Andalus
e  noutra  os  relativos
aos reinos cristiáns.

CMCCT
CAA
CSC
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HEB2.1.3.  Describe  a
evolución  política  de
Al-Andalus.

CCL
CSC

HEB2.1.4.  Resume  os
cambios  económicos,
sociais  e  culturais
introducidos  polos
musulmáns  en  Al-
Andalus.

CCL
CSC
CCEC

d
e
h
i
p

B2.2.  Os  reinos
cristiáns do século
XIII  ao  XV:
evolución  política;
nacemento  das
Cortes.  Os  reinos
cristiáns  na  baixa
Idade  Media
(séculos  XIV  e
XV): diferente
evolución  e
organización
política das coroas
de Castela, Aragón
e  Navarra.
Proceso  de
reconquista  e
repoboación.

B2.2.  Explicar  a
evolución  e
configuración
política  dos  reinos
cristiáns,  en
relación  co
proceso  de
reconquista  e  o
concepto
patrimonial  da
monarquía. 

HEB2.2.1.  Describe  as
grandes  etapas  e  as
causas  xerais  que
conducen  ao  mapa
político  da  Península
Ibérica  ao  remate  da
Idade Media.

CCL
CSC

HEB2.2.2.  Explica  a
orixe  das  Cortes  nos
reinos  cristiáns  e  as
súas  principais
funcións.

CCL
CSC

HEB2.2.3.  Compara  a
organización  política
da coroa de Castela, a
de  Aragón  e  o  reino
de Navarra ao remate
da Idade Media.

CCL
CAA
CSC

HEB2.2.4.  Comenta  o
ámbito  territorial  e  as
características  de
cada  sistema  de
repoboación, así como
as  súas  causas  e  as
súas consecuencias.

CCL
CAA
CSC

d
e
h
i
p

B2.3.  Os  reinos
cristiáns  na  Idade
Media:  réxime
señorial  e
sociedade
estamental.
Tensións sociais.

B2.3.  Diferenciar  as
tres grandes fases
da  evolución
económica  dos
reinos  cristiáns
durante  toda  a
Idade  Media
(estancamento,
expansión e crise),
e  sinalar  os  seus
factores e as súas
características.

HEB2.3.1.  Describe  as
grandes  fases  da
evolución  económica
dos territorios cristiáns
durante  a  Idade
Media. 

CCL
CSC

d
e
h
i
p

B2.4.  Os  reinos
cristiáns  na  Idade
Media:  do
estancamento  á
expansión
económica.  Crises
agraria  e
demográfica.

B2.4.  Analizar  a
estrutura  social
dos reinos cristiáns
e  describir  o
réxime  señorial  e
as  características
da  sociedade
estamental.

HEB2.4.1.  Explica  a
orixe  e  as
características  do
réxime  señorial  e  a
sociedade  estamental
no ámbito cristián.

CCL
CMCCT
CSC

d
e
g
h
m
n
p

B2.5.  O  Camiño  de
Santiago.  Unha
cultura  plural:
cristiáns,
musulmáns  e
xudeus.
Manifestacións
artísticas.

B2.5.  Describir  as
relacións  culturais
de  cristiáns,
musulmáns  e
xudeus,  e
especificar as súas
colaboracións e as
influencias mutuas.

HEB2.5.1.  Describe  o
labor  dos  centros  de
tradución. 

CCL
CSC
CCEC

HEB2.5.2.  Procura
información  de
interese  (en  libros  e
internet)  sobre  a
importancia  cultural  e

CCL
CD
CAA
CSIEE
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artística do Camiño de
Santiago,  e  elabora
unha  breve
exposición.

CCEC

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión
mundial (1474-1700)

d
e
h
i
p

B3.1.  Os  Reis
Católicos:  unión
dinástica  de
Castela  e  Aragón;
reorganización  do
Estado;  política
relixiosa; conquista
de  Granada;
descuberta  de
América;
incorporación  de
Navarra;  relacións
con Portugal.

B3.1.  Analizar  o
reinado  dos  Reis
Católicos  como
unha  etapa  de
transición  entre  a
Idade  Media  e  a
Idade  Moderna,  e
identificar  as
reminiscencias
medievais  e  os
feitos  salientables
que  abren  o
camiño  á
modernidade.

HEB3.1.1.  Define  o
concepto  de  unión
dinástica  aplicado  a
Castela  e  Aragón  en
tempos  dos  Reis
Católicos  e  describe
as  características  do
novo Estado.

CCL
CSC

HEB3.1.2.  Explica  as
causas  e  as
consecuencias  dos
feitos  máis  relevantes
de 1492.

CCL
CSC

HEB3.1.3.  Analiza  as
relacións  dos  Reis
Católicos con Portugal
e  os  obxectivos  que
perseguían.

CCL
CAA
CSC

d
e
h
i

B3.2.  Auxe  do
Imperio  no  século
XVI:  dominios  de
Carlos I e de Filipe
II;  modelo  político
dos  Austrias;
conflitos  internos;
conflitos  relixiosos
no seo do Imperio;
conflitos
exteriores;
exploración  e
colonización  de
América  e  do
Pacífico;  política
económica
respecto  a
América;  a
revolución  dos
prezos  e  o  custo
do Imperio.

B3.2.  Explicar  a
evolución  e  a
expansión  da
monarquía
hispánica  durante
o  século  XVI,
diferenciando  os
reinados de Carlos
I e Filipe II.

HEB3.2.1.  Compara  os
imperios territoriais de
Carlos I e de Filipe II,
e  explica  os
problemas  que
provocaron.

CCL
CAA
CSC

HEB3.2.2.  Explica  a
expansión  colonial  en
América e no Pacífico
durante o século XVI.

CCL
CSC

HEB3.2.3.  Analiza  a
política  respecto  a
América no século XVI
e  as  súas
consecuencias  para
España,  Europa  e  a
poboación americana. 

CCL
CAA
CSC

d
e
h
i

B3.3.  Crise  e
decadencia  do
Imperio  no  século
XVII:  os  validos;
expulsión  dos
mouriscos;
proxectos  de
reforma  de
Olivares;  guerra
dos  Trinta  Anos  e
perda  da
hexemonía  en
Europa en favor de
Francia;  rebelións
de  Cataluña  e
Portugal  en  1640;
Carlos  II  e  o
problema
sucesorio;  crise
demográfica  e

B3.3.  Explicar  as
causas  e  as
consecuencias  da
decadencia  da
monarquía
hispánica  no
século  XVII,
relacionando  os
problemas
internos,  a política
exterior  e  a  crise
económica  e
demográfica. 

HEB3.3.1.  Describe  a
práctica do valemento
e  os  seus  efectos  na
crise da monarquía.

CCL
CSC

HEB3.3.2.  Explica  os
principais  proxectos
de reforma do Conde
Duque de Olivares.

CCL
CSC

HEB3.3.3.  Analiza  as
causas da guerra dos
Trinta Anos e as súas
consecuencias  para a
monarquía hispánica e
para Europa.

CCL
CSC
CAA

HEB3.3.4.  Compara  e
comenta  as  rebelións
de  Cataluña  e
Portugal de 1640.

CCL
CSC
CAA

HEB3.3.5.  Explica  os CCL
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económica. principais  factores  da
crise  demográfica  e
económica  do  século
XVII,  e  as  súas
consecuencias.

CSC

HEB3.3.6.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1474 ata 1700,
e  sitúa  nela  os
principais
acontecementos
históricos.

CMCCT
CAA
CSC

d
e
g
h
i
m
n
p

B3.4.  Século  de
Ouro  español:  do
Humanismo  á
Contrarreforma;
Renacemento  e
Barroco  na
literatura e na arte.

B3.4.  Recoñecer  as
grandes  achegas
culturais  e
artísticas  do
Século  de  Ouro
español, extraendo
información  de
interese  en  fontes
primarias  e
secundarias  (en
bibliotecas,
internet, etc.). 

HEB3.4.1.  Procura
información  de
interese  (en  libros  e
internet)  e  elabora
unha breve exposición
sobre  os  seguintes
pintores do Século de
Ouro  español:  El
Greco,  Ribera,
Zurbarán, Velázquez e
Murillo.

CCL
CD
CAA
CSC
CCEC

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros
Borbóns (1700-1788)

d
e
h
i

B4.1.  Cambio
dinástico e Guerra
de Sucesión: unha
contenda  civil  e
europea; a Paz de
Utrecht  e  o  novo
equilibrio  europeo;
os  pactos  de
familia  con
Francia.

B4.1.  Analizar  a
Guerra  de
Sucesión española
como  contenda
civil  e  europea,  e
explicar  as  súas
consecuencias
para  a  política
exterior española e
a  nova  orde
internacional. 

HEB4.1.1.  Explica  as
causas  da  Guerra  de
Sucesión  Española  e
a  composición  dos
bandos en conflito.

CCL
CSC

HEB4.1.2.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1700 ata 1788,
e  sitúa  nela  os
principais
acontecementos
históricos.

CMCCT
CAA
CSC

HEB4.1.3.  Detalla  as
características  da
nova  orde  europea
xurdida  da  Paz  de
Utrecht  e  o  papel  de
España nela.

CCL
CSC

d
e
h
i
p

B4.2.  Reformas
institucionais: novo
modelo de Estado;
Administración  en
América;  Facenda
Real;  relacións
Igrexa-Estado.

B4.2.  Describir  as
características  do
novo  modelo  de
Estado,
especificando  o
alcance  das
reformas
promovidas  polos
primeiros
monarcas  da
dinastía borbónica.

HEB4.2.1.  Define  os
decretos  de  nova
planta e explica a súa
importancia  na
configuración do novo
Estado borbónico.

CCL
CSC

HEB4.2.2.  Elabora  un
esquema  comparativo
do modelo político dos
Austrias  e  dos
Borbóns.

CCL
CSC
CAA

HEB4.2.3.  Explica  as
medidas  que
adoptaron  ou
proxectaron  os
primeiros  Borbóns
para  sanear  a
Facenda Real.

CCL
CSC

HEB4.2.4.  Describe  as
relacións  Igrexa-
Estado e as causas da

CCL
CSC
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expulsión  dos
xesuítas.

d
e
h
i
m
p

B4.3.  Economía  e
política económica:
recuperación
demográfica;
problemas  da
agricultura,  a
industria  e  o
comercio;
liberalización  do
comercio  con
América.

B4.3.  Comentar  a
situación  inicial
dos  sectores
económicos,
detallando  os
cambios
introducidos  e  os
obxectivos da nova
política económica.

HEB4.3.1.  Compara  a
evolución demográfica
do século XVIII coa da
centuria anterior.

CCL
CSC
CAA

HEB4.3.2.  Desenvolve
os  principais
problemas  da
agricultura  e  as
medidas  impulsadas
por  Carlos  III  neste
sector.

CCL
CSC

HEB4.3.3.  Explica  a
política  industrial  da
monarquía  e  as
medidas  adoptadas
respecto  ao  comercio
con América.

CCL
CSC

d
e
h
i
m
p

B4.4.  Engalaxe
económica  de
Cataluña.
Estancamento
económico  de
Galicia.

B4.4.  Explicar  a
engalaxe
económica  de
Cataluña,  en
comparación  coa
evolución
económica  do
resto de España.

HEB4.4.1. Especifica  as
causas  da  engalaxe
económica  de
Cataluña  no  século
XVIII.

CCL
CSC

d
e
h
i
p

B4.5. A Ilustración en
España  e  Galicia:
proxectistas,
anovadores  e
ilustrados;
despotismo
ilustrado;  novo
concepto  de
educación;
Sociedades
Económicas  de
Amigos  do  País;
prensa periódica.

B4.5.  Expor  os
conceptos
fundamentais  do
pensamento
ilustrado,
identificando  as
súas  vías  de
difusión.

HEB4.5.1.  Comenta  as
ideas fundamentais da
Ilustración  e  define  o
concepto  de
despotismo ilustrado. 

CCL
CAA
CSC
CCEC

HEB4.5.2.  Razoa  a
importancia  das
Sociedades
Económicas  de
Amigos  do  País  e  da
prensa  periódica  na
difusión  dos  valores
da Ilustración.

CCL
CSC
CCEC

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte
a Absolutismo

d
e
h
i
p

B5.1.  Impacto  da
Revolución
Francesa:
relacións  entre
España e Francia;
Guerra  da
Independencia.

B5.1.  Analizar  as
relacións  entre
España  e  Francia
desde  a
Revolución
Francesa  ata  a
Guerra  da
Independencia,  e
especificar  en
cada  fase  os
principais
acontecementos  e
as  súas
repercusións  para
España. 

HEB5.1.1.  Resume  os
cambios  que
experimentan  as
relacións  entre
España  e  Francia
desde  a  Revolución
Francesa  ata  o
comezo da Guerra de
Independencia.

CCL
CSC

HEB5.1.2.  Describe  a
Guerra  da
Independencia:  as
súas  causas,  a
composición  dos
bandos en conflito e o
desenvolvemento  dos
acontecementos.

CCL
CSC

a
d
e
h
i

B5.2.  Primeiro
intento  de
revolución  liberal,
Cortes de Cádiz e
Constitución  de
1812.

B5.2.  Comentar  o
labor  lexislador
das  Cortes  de
Cádiz,  en  relación
co  ideario  do
liberalismo.

HEB5.2.1.  Compara  as
Cortes de Cádiz  coas
estamentais do Antigo
Réxime. 

CCL
CSC
CAA

HEB5.2.2.  Comenta  as CCL
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p características
esenciais  da
Constitución de 1812.

CSC
CAA

d
e
h
i
p

B5.3.  Reinado  de
Fernando  VII:
restauración  do
absolutismo;
trienio  liberal;
reacción
absolutista.

B5.3.  Describir  as
fases  do  reinado
de Fernando VII, e
explicar  os
principais feitos de
cada unha.

HEB5.3.1.  Detalla  as
fases do conflito entre
liberais  e  absolutistas
durante  o  reinado  de
Fernando VII.

CCL
CSC

HEB5.3.2.  Define  o
carlismo  e  resume  a
súa orixe e os apoios
con  que  contaba
inicialmente. 

CCL
CSC

HEB5.3.3.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde  1788  ata  1833
e  sitúa  nela  os
principais
acontecementos
históricos. 

CMCCT
CAA
CSC

HEB5.3.4.  Representa
nun  esquema  as
diferenzas, en canto a
sistema  político  e
estrutura  social,  entre
o  Antigo  Réxime  e  o
réxime liberal burgués.

CCL
CAA
CSC

d
e
h
i

B5.4.  Emancipación
da  América
española:
protagonismo
crioulo;  fases  do
proceso;
repercusións  para
España.

B5.4.  Explicar  o
proceso  de
independencia das
colonias
americanas,
diferenciando  as
súas  causas  e  as
súas  fases,  así
como  as
repercusións
económicas  para
España.

HEB5.4.1.  Explica  as
causas  e  o
desenvolvemento  do
proceso  de
independencia  das
colonias americanas.

CCL
CSC

HEB5.4.2. Especifica  as
repercusións
económicas  para
España  da
independencia  das
colonias americanas.

CCL
CSC

d
e
g
h
i
l
m
n

B5.5.  A  obra  de
Goya  como
testemuño  da
época.

B5.5.  Relacionar  as
pinturas  e  os
gravados de Goya
cos
acontecementos
deste  período,  e
identificar  nelas  o
reflexo  da
situación  e  os
feitos
contemporáneos.

HEB5.5.1.  Procura
información  de
interese  (en  libros  e
internet) sobre Goya e
elabora  unha  breve
exposición  sobre  a
súa visión da guerra. 

CCL
CD
CSC
CCEC

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874)

d
e
h
i
p

B6.1.  O  carlismo
como  derradeiro
bastión absolutista:
ideario  e  apoios
sociais;  as  dúas
primeiras  guerras
carlistas.

B6.1.  Describir  o
fenómeno  do
carlismo  como
resistencia
absolutista fronte á
revolución  liberal,
analizando os seus
compoñentes
ideolóxicos,  as
súas  bases
sociais,  a  súa
evolución  no
tempo  e  as  súas
consecuencias.

HEB6.1.1.  Identifica  o
ámbito  xeográfico  do
carlismo  e  explica  o
seu ideario e os seus
apoios sociais.

CAA
CSC

HEB6.1.2. Especifica  as
causas  e
consecuencias  das
dúas  primeiras
guerras carlistas. 

CCL
CSC

HEB6.1.3.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde  1833  ata  1874

CMCCT
CAA
CSC
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e  sitúa  nela  os
principais
acontecementos
históricos.

d
e
h
i
p

B6.2.  Triunfo  e
consolidación  do
liberalismo  no
reinado  de  Isabel
II:  primeiros
partidos  políticos;
protagonismo
político  dos
militares;
lexislación
económica  de
signo  liberal;  nova
sociedade  de
clases.

B6.2.  Analizar  a
transición definitiva
do  Antigo  Réxime
ao  réxime  liberal
burgués  durante  o
reinado  de  Isabel
II,  explicar  o
protagonismo  dos
militares  e
especificando  os
cambios  políticos,
económicos  e
sociais. 

HEB6.2.1.  Describe  as
características  dos
partidos  políticos  que
xurdiron  durante  o
reinado de Isabel II.

CCL
CSC

HEB6.2.2.  Resume  as
etapas  da  evolución
política  do reinado de
Isabel  II  desde a  súa
minoría  de  idade,  e
explica  o  papel  dos
militares. 

CCL
CSC

HEB6.2.3.  Explica  as
medidas  de
liberalización  do
mercado  da  terra
levadas  a  cabo
durante  o  reinado  de
Isabel II.

CCL
CAA
CSC

HEB6.2.4.  Compara  as
desamortizacións  de
Mendizábal  e  Madoz,
e  especifica  os
obxectivos  dunha  e
outra.

CCL
CAA
CSC

HEB6.2.5. Especifica  as
características  da
nova  sociedade  de
clases  e  compáraa
coa  sociedade
estamental  do  Antigo
Réxime.

CCL
CSC
CCEC

d
e
h
i

B6.3.  Proceso
constitucional.

B6.3.  Explicar  o
proceso
constitucional
durante  o  reinado
de  Isabel  II,  en
relación  coas
correntes
ideolóxicas  dentro
do  liberalismo e  a
súa  loita  polo
poder.

HEB6.3.1.  Compara  o
Estatuto Real de 1834
e as Constitucións de
1837 e 1845.

CCL
CAA
CSC

d
e
h
i
p

B6.4.  Sexenio
Democrático:
revolución de 1868
e  caída  da
monarquía
isabelina;  procura
de  alternativas
políticas  e
monarquía  de
Amadeo I; primeira
República;  guerra
de  Cuba,  terceira
guerra  carlista  e
insurrección
cantonal.

B6.4.  Explicar  o
Sexenio
Democrático  como
período de procura
de  alternativas
democráticas  á
monarquía
isabelina,
especificando  os
grandes  conflitos
internos e externos
que
desestabilizaron  o
país.

HEB6.4.1.  Explica  as
etapas  políticas  do
Sexenio Democrático. 

CCL
CSC

HEB6.4.2.  Describe  as
características
esenciais  da
Constitución
democrática de 1869.

CCL
CSC

HEB6.4.3.  Identifica  os
grandes  conflitos  do
sexenio  e  explica  as
súas  consecuencias
políticas.

CAA
CSC

c
d
e

B6.5.  Inicios  do
movemento
obreiro  español:
condicións de vida

B6.5.  Describir  as
condicións de vida
das  clases
traballadoras  e  os

HEB6.5.1.  Relaciona  a
evolución  do
movemento  obreiro
español  durante  o

CCL
CAA
CSC
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h
i
p

da  poboación
obreira  e  labrega;
a  Asociación
Internacional  de
Traballadores  e  o
xurdimento  das
correntes
anarquista  e
socialista. 

inicios  do
movemento
obreiro en España,
en  relación  co
desenvolvemento
do  movemento
obreiro
internacional. 

Sexenio  Democrático
coa  do  movemento
obreiro internacional.

Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento
dun novo sistema político (1874-1902)

d
e
h
i
p

B7.1.  Teoría  e
realidade  do
sistema  canovista:
inspiración  no
modelo  inglés;  a
Constitución  de
1876  e  o
bipartidismo;
quenda  de
partidos,
caciquismo  e
fraude electoral.

B7.1.  Explicar  o
sistema político da
Restauración,
distinguindo  a  súa
teoría  e  o  seu
funcionamento
real.

HEB7.1.1.  Explica  os
elementos
fundamentais  do
sistema político ideado
por Cánovas.

CCL
CAA
CSC

HEB7.1.2. Especifica  as
características
esenciais  da
Constitución de 1876.

CCL
CSC

HEB7.1.3.  Describe  o
funcionamento real do
sistema  político  da
Restauración. 

CCL
CSC

HEB7.1.4.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde  1874  ata  1902
e  sitúa  nela  os
principais
acontecementos
históricos.

CMCCT
CAA
CSC

d
e
h
i
p

B7.2.  Oposición  ao
sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
rexionalismo
galego  e
movemento
obreiro.

B7.2.  Analizar  os
movementos
políticos  e  sociais
excluídos  do
sistema,
especificando  a
súa  evolución
durante  o  período
estudado. 

HEB7.2.1.  Resume  a
orixe e a evolución do
catalanismo,  o
nacionalismo  vasco  e
o rexionalismo galego.

CCL
CSC
CCEC

HEB7.2.2.  Analiza  as
correntes  ideolóxicas
do movemento obreiro
e labrego español, así
como a súa evolución
durante  o  derradeiro
cuarto do século XIX.

CCL
CAA
CSC
CCEC

d
e
h
i

B7.3.  Éxitos
políticos:
estabilidade  e
consolidación  do
poder  civil;
liquidación  do
problema  carlista;
solución  temporal
do  problema  de
Cuba.

B7.3.  Describir  os
principais  logros
do  reinado  de
Afonso  XII  e  a
rexencia  de  María
Cristina,  inferindo
as  súas
repercusións  na
consolidación  do
novo  sistema
político.

HEB7.3.1.  Compara  o
papel  político  dos
militares no reinado de
Afonso  XII  co  das
etapas  precedentes
do século XIX.

CCL
CAA
CSC

HEB7.3.2.  Describe  a
orixe,  o
desenvolvemento e as
repercusións  da
terceira  guerra
carlista. 

CCL
CSC

d
e
h
i

B7.4.  Perda  das
derradeiras
colonias e crise de
1898:  guerra  de
Cuba  e  con
Estados  Unidos;
Tratado  de  París;
rexeneracionismo.

B7.4.  Explicar  o
desastre colonial e
a  crise  do  98,
identificando  as
súas  causas  e  as
súas
consecuencias.

HEB7.4.1.  Explica  a
política  española
respecto  ao  problema
de Cuba.

CCL
CSC

HEB7.4.2.  Sinala  os
principais  feitos  do
desastre  colonial  de
1898  e  as
consecuencias

CCL
CSC
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territoriais  do  Tratado
de París.

HEB7.4.3. Especifica  as
consecuencias  para
España da crise do 98
nos  ámbitos
económico,  político  e
ideolóxico.

CCL
CSC
CCEC

Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século
XIX: un desenvolvemento insuficiente

d
e
h
i
l
p

B8.1.  Lento
crecemento  da
poboación:
mantemento  dun
réxime
demográfico
antigo;  excepción
de Cataluña.

B8.1.  Explicar  a
evolución
demográfica  de
España  ao  longo
do  século  XIX,
comparando  o
crecemento  da
poboación
española  no  seu
conxunto  co  de
Cataluña  e  o  dos
países  máis
avanzados  de
Europa.

HEB8.1.1.  Identifica  os
factores  do  lento
crecemento
demográfico  español
no século XIX.

CCL
CSC

HEB8.1.2.  Compara  a
evolución demográfica
de  Cataluña  coa  do
resto  de  España  no
século XIX.

CCL
CAA
CSC

d
e
h
i
l
p

B8.2.  Economía
española  no  XIX:
agricultura
protexida  e
estancada (efectos
das
desamortizacións;
baixos
rendementos);
deficiente
industrialización
(industria  téxtil
catalá, siderurxia e
a  minaría);
dificultades  dos
transportes
(condicionamentos
xeográficos;  rede
de  ferrocarrís);
comercio
(proteccionismo
fronte  a
librecambismo);
finanzas (a peseta
como  unidade
monetaria;
desenvolvemento
da  banca
moderna;
problemas  da
Facenda;
investimentos
estranxeiros.  O
caso galego.

B8.2.  Analizar  os
sectores
económicos  e
especificar  a
situación  herdada,
as transformacións
de  signo  liberal  e
as  consecuencias
que  se  derivan
delas.

HEB8.2.1.  Explica  os
efectos  económicos
das  desamortizacións
de  Mendizábal  e
Madoz.

CCL
CSC

HEB8.2.2. Especifica  as
causas  dos  baixos
rendementos  da
agricultura  española
do século XIX.

CCL
CSC

HEB8.2.3.  Describe  a
evolución  da industria
téxtil  catalá,  a
siderurxia e a minaría
ao  longo  do  século
XIX.

CCL
CSC

HEB8.2.4.  Compara  a
revolución  industrial
española  coa  dos
países  máis
avanzados de Europa.

CCL
CAA
CSC

HEB8.2.5.  Relaciona  as
dificultades  do
transporte  e  o
comercio  interior  cos
condicionamentos
xeográficos.

CCL
CAA
CSC

HEB8.2.6.  Explica  os
obxectivos  da  rede
ferroviaria  e  as
consecuencias  da  lei
xeral de ferrocarrís de
1855.

CCL
CSC

HEB8.2.7.  Compara  os
apoios, os argumentos
e  as  actuacións  de
proteccionistas  e
librecambistas  ao
longo do século XIX.

CCL
CAA
CSC

HEB8.2.8.  Explica  o CCL
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proceso que conduciu
á unidade monetaria e
á banca moderna.

CSC

HEB8.2.9.  Explica  a
reforma  Mon-Santillán
da Facenda pública  e
os seus efectos.

CCL
CSC

HEB8.2.10.  Especifica
como os investimentos
en España de Francia
e  de  Inglaterra
afectaron o modelo de
desenvolvemento
económico  español
durante o século XIX.

CCL
CSC

Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da
monarquía (1902-1931)

d
e
h
i
p

B9.1.  Intentos  de
modernización  do
sistema:
revisionismo
político  dos
primeiros gobernos
de  Afonso  XIII;
oposición  de
republicanos  e
nacionalistas
cataláns,  vascos,
galegos  e
andaluces.

B9.1.  Relacionar  o
rexeneracionismo
xurdido da crise do
98 co revisionismo
político  dos
primeiros
gobernos,  e
especificar as súas
actuacións  máis
importantes.

HEB9.1.1. Define en que
consistiu  o
revisionismo  político
inicial  do  reinado  de
Afonso  XIII,  e  as
principais  medidas
adoptadas.

CCL
CSC

HEB9.1.2.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1902 ata 1931,
e  sitúa  nela  os
principais
acontecementos
históricos.

CMCCT
CAA
CSC

HEB9.1.3.  Elabora  un
esquema cos factores
internos e externos da
quebra  do  sistema
político  da
Restauración. 

CCL
CAA
CSC

d
e
h
i

B9.2.  Quebra  do
sistema:  impacto
dos
acontecementos
exteriores
(intervención  en
Marrocos; I Guerra
Mundial;
Revolución  Rusa);
crecente  axitación
social  (Semana
Tráxica  de
Barcelona;  crise
xeral  de  1917;
"trienio
bolchevique"  en
Andalucía).

B9.2.  Analizar  as
causas  da  quebra
do sistema político
da Restauración  e
identificar  os
factores internos e
os externos.

HEB9.2.1.  Especifica  a
evolución  das  forzas
políticas  de  oposición
ao  sistema:
republicanos  e
nacionalistas. 

CCL
CSC

HEB9.2.2.  Explica  as
repercusións  da  I
Guerra  Mundial  e  da
Revolución  Rusa  en
España.

CCL
CSC

HEB9.2.3.  Analiza  as
causas,  os  principais
feitos  e  as
consecuencias  da
intervención  de
España  en  Marrocos
entre 1904 e 1927.

CCL
CSC

HEB9.2.4.  Analiza  a
crise xeral de 1917: as
súas  causas,
manifestacións  e
consecuencias.

CCL
CSC

d
e
h

B9.3.  Ditadura  de
Primo  de  Rivera:
directorio  militar  e
directorio  civil;

B9.3.  Explicar  a
ditadura  de  Primo
de  Rivera  como
solución autoritaria

HEB9.3.1. Especifica  as
causas  do  golpe  de
estado  de  Primo  de
Rivera e os apoios con

CCL
CSC
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i remate  da  guerra
de Marrocos; caída
da  ditadura;
afundimento  da
monarquía.

á crise do sistema,
e describir as súas
características,
etapas  e
actuacións.

que  contou
inicialmente.

HEB9.3.2.  Describe  a
evolución  da  ditadura
de  Primo  de  Rivera,
desde  o  directorio
militar  ao  directorio
civil e o seu remate.

CCL
CSC

HEB9.3.3.  Explica  as
causas  da  caída  da
monarquía.

CCL
CSC

d
e
h
i
p

B9.4.  Crecemento
económico  e
cambios
demográficos  no
primeiro  terzo  do
século:  efectos  da
Guerra Mundial na
economía
española;
intervencionismo
estatal da ditadura;
transición  ao
réxime
demográfico
moderno;
movementos
migratorios;
transvasamento de
poboación  da
agricultura  á
industria.

B9.4.  Explicar  a
evolución
económica  e
demográfica  no
primeiro  terzo  do
século  XX,  en
relación  coa
situación  herdada
do século XIX. 

HEB9.4.1.  Analiza  os
efectos  da  I  Guerra
Mundial  sobre  a
economía española.

CCL
CSC

HEB9.4.2.  Describe  a
política  económica da
ditadura  de  Primo  de
Rivera.

CCL
CSC

HEB9.4.3.  Explica  os
factores  da  evolución
demográfica  de
España  no  primeiro
terzo do século XX.

CCL
CSC

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise
internacional (1931-1939)

d
e
h
i

B10.1. A II República
como  solución
democrática  ao
afundimento  do
sistema  da
Restauración.

B10.1.  Explicar  a  II
República  como
solución
democrática  ao
afundimento  do
sistema político da
Restauración,
enmarcándoa  no
contexto
internacional  de
crise  económica  e
conflitividade
social.

HEB10.1.1.  Explica  as
causas  que levaron á
proclamación  da  II
República  e  relaciona
as  súas  dificultades
coa  crise  económica
mundial dos anos 30.

CCL
CAA
CSC

HEB10.1.2.  Diferencia
as  forzas  de  apoio  e
oposición á República
nos  seus  comezos,  e
describe  as  súas
razóns e as principais
actuacións.

CCL
CAA
CSC

a
b
d
e
h
i
p

B10.2.  Evolución
política durante a II
República:  bienio
reformista
(Constitución  de
1931;  política  de
reformas;  Estatuto
de  Cataluña;
forzas  de
oposición  á
República);  bienio
radical-cedista
(política
restauradora  e
radicalización
popular; revolución
de  Asturias);
Fronte  Popular

B10.2. Diferenciar as
etapas  da
República  ata  o
comezo da Guerra
Civil, especificando
os  feitos  e  as
actuacións
principais  en  cada
unha.

HEB10.2.1.  Resume  as
reformas  impulsadas
durante  o  bienio
reformista  da
República.

CCL
CSC

HEB10.2.2.  Especifica
as  características
esenciais  da
Constitución de 1931.

CCL
CSC

HEB10.2.3.  Analiza  o
proxecto  de  reforma
agraria:  as  súas
razóns,  o  seu
desenvolvemento e os
seus efectos.

CCL
CSC

HEB10.2.4. Compara as
actuacións  do  bienio

CCL
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(primeiras
actuacións  do
Goberno;
preparación  do
golpe militar).

radical-cedista  coas
do bienio anterior.

CSC
CAA

HEB10.2.5.  Describe as
causas,  o
desenvolvemento e as
consecuencias  da
Revolución  de
Asturias de 1934.

CCL
CSC

HEB10.2.6.  Explica  as
causas  da  formación
da Fronte Popular e as
actuacións  tras  o  seu
triunfo electoral, ata o
comezo da guerra. 

CCL
CSC

b
d
e
h
i
p

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

B10.3.  Analizar  a
Guerra  Civil,
identificando  as
súas  causas  e  as
consecuencias,  a
intervención
internacional  e  o
curso  dos
acontecementos
nas dúas zonas.

HEB10.3.1.  Especifica
os  antecedentes  da
Guerra Civil.

CCL
CSC

HEB10.3.2.  Relaciona  a
Guerra  Civil  española
co  contexto
internacional.

CCL
CAA
CSC

HEB10.3.3.  Compara  a
evolución  política  e  a
situación  económica
dos  dous  bandos
durante a guerra.

CCL
CAA
CSC

HEB10.3.4.  Especifica
os  custos  humanos e
as  consecuencias
económicas  e  sociais
da guerra. 

CCL
CSC

HEB10.3.5.  Sintetiza
nun  esquema  as
grandes  fases  da
guerra, desde o punto
de vista militar.

CCL
CSC

HEB10.3.6.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1931 ata 1939,
e  sitúa  nela  os
principais
acontecementos
históricos.

CMCCT
CAA
CSC

d
e
g
h
i
m
n
p

B10.4.  Idade  de
Prata  da  cultura
española:  da
xeración  do  98  á
do 36. 

B10.4.  Valorar  a
importancia  da
Idade de Prata da
cultura española, e
expor  as  achegas
das  xeracións  e
das  figuras  máis
representativas.

HEB10.4.1.  Procura
información  de
interese  (en  libros  e
internet)  e  elabora
unha breve exposición
sobre a Idade de Prata
da cultura española. 

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)

b
c
d
e
h
i
p

B11.1.
Características  e
evolución  do
franquismo:
postguerra (grupos
ideolóxicos  e
apoios  sociais  do
franquismo;
oscilantes
relacións  co
exterior;

B11.1.  Analizar  as
características  do
franquismo e a súa
evolución  no
tempo  e
especificar  as
transformacións
políticas,
económicas  e
sociais  que  se
produciron,  en

HEB11.1.1.  Elabora  un
esquema  cos  grupos
ideolóxicos  e  os
apoios  sociais  do
franquismo  na  súa
etapa inicial.

CCL
CAA
CSC

HEB11.1.2.  Diferencia
etapas  na  evolución
de  España  durante  o

CCL
CAA
CSC
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configuración
política  do  novo
Estado;  represión
política;  autarquía
económica);  anos
do
"desenvolvemento"
(plans  de
desenvolvemento
e  o  crecemento
económico;
transformacións
sociais;
reafirmación
política  do réxime;
política  exterior;
crecente  oposición
ao franquismo); fin
do  franquismo
(inestabilidade
política;
dificultades
exteriores;  efectos
da  crise
económica
internacional  de
1973).

relación  coa
cambiante
situación
internacional.

franquismo,  e  resume
os trazos esenciais de
cada unha. 

HEB11.1.3.  Explica  a
organización  política
do Estado franquista.

CCL
CSC

HEB11.1.4.  Explica  as
relacións exteriores,  a
evolución  política  e  a
situación  económica
de  España  desde  o
remate da Guerra Civil
ata 1959.

CCL
CSC

HEB11.1.5.  Explica  as
relacións exteriores,  a
evolución política e as
transformacións
económicas  e  sociais
de  España  desde
1959 ata 1973.

CCL
CSC

HEB11.1.6.  Especifica
as  causas  da  crise
final  do  franquismo
desde 1973.

CCL
CSC

HEB11.1.7.  Relaciona  a
evolución  política  do
réxime  cos  cambios
que  se  producen  no
contexto internacional.

CCL
CSC
CAA

HEB11.1.8.  Explica  a
política  económica do
franquismo  nas  súas
etapas  e  a  evolución
económica do país.

CCL
CSC

HEB11.1.9.  Describe as
transformacións  que
experimenta  a
sociedade  española
durante  os  anos  do
franquismo,  así  como
as súas causas.

CCL
CSC

HEB11.1.10.  Especifica
os  grupos  de
oposición  política  ao
réxime  franquista  e
comenta  a  súa
evolución no tempo.

CCL
CSC

HEB11.1.11. Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1939 ata 1975,
e  sitúa  nela  os
principais
acontecementos
históricos.

CMCCT
CAA
CSC

b
d
e
g
h
i
m
p

B11.2.  Cultura
española durante o
franquismo: cultura
oficial;  cultura  do
exilio;  cultura
interior á marxe do
sistema.

B11.2.  Describir  a
diversidade
cultural do período,
distinguindo  as
súas
manifestacións.

HEB11.2.1.  Procura
información  de
interese  (en  libros  e
internet)  e  elabora
unha breve exposición
sobre  a  cultura  do
exilio  durante  o
franquismo.

CCL
CD

CSIEE
CCEC

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en
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Europa (desde 1975)

a
b
d
e
h
i
p

B12.1.  Transición  á
democracia:  crise
económica
mundial;
alternativas
políticas  ao
franquismo,
continuísmo,
reforma ou ruptura;
o  papel  do  Rei;  a
lei  para  a  reforma
política;  primeiras
eleccións
democráticas.

B12.1.  Describir  as
dificultades  da
transición  á
democracia  desde
o  franquismo  nun
contexto  de  crise
económica,  e
explicar  as
medidas  que
permitiron  a
celebración  das
primeiras eleccións
democráticas.

HEB12.1.1.  Explica  as
alternativas  políticas
que se propuñan tras
a morte  de Franco,  e
quen  defendía  cada
unha.

CCL
CSC

HEB12.1.2.  Describe  o
papel  desempeñado
polo  Rei  durante  a
transición.

CCL
CSC

HEB12.1.3.  Describe as
actuacións impulsadas
polo  presidente  de
Goberno  Adolfo
Suárez para a reforma
política  do  réxime
franquista:  lei  para  a
reforma  política  de
1976,  lei  de  amnistía
de 1977, etc.

CCL
CSC

HEB12.1.4.  Explica  as
causas  e  os
obxectivos dos Pactos
da Moncloa.

CCL
CSC

a
b
c
d
e
h
i
p

B12.2.  Período
constituínte:
Pactos  da
Moncloa;
preautonomías  de
Cataluña e o País
Vasco;
Constitución  de
1978 e Estado das
autonomías.  O
caso de Galicia.

B12.2. Caracterizar o
novo  modelo  de
Estado
democrático
establecido  na
Constitución  de
1978,
especificando  as
actuacións  previas
encamiñadas  a
alcanzar  o  máis
amplo  acordo
social e político. 

HEB12.2.1.  Explica  o
proceso  de
elaboración  e
aprobación  da
Constitución  de  1978
e  as  súas
características
esenciais.

CCL
CSC

HEB12.2.2.  Describe
como se estableceron
as  preautonomías  de
Cataluña  e  o  País
Vasco.

CCL
CSC

a
b
c
d
e
h
i

B12.3.  Gobernos
constitucionais:
problema  do
terrorismo;  golpe
de  Estado
frustrado de 1981;
ingreso  na  OTAN;
plena  integración
en Europa.

B12.3.  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.

HEB12.3.1.  Elabora  un
esquema coas etapas
políticas  desde  1979
ata  a  actualidade,
segundo  o  partido  no
poder,  e  sinala  os
principais
acontecementos  de
cada unha delas.

CCL
CAA
CSC

HEB12.3.2. Comenta os
feitos  máis
salientables  do
proceso de integración
en  Europa  e  as
consecuencias  para
España  desta
integración.

CCL
CAA
CSC

HEB12.3.3.  Analiza  a
evolución económica e
social  de  España
desde a segunda crise
do  petróleo  en  1979
ata o comezo da crise
financeira  mundial  de
2008.

CCL
CSC

HEB12.3.4.  Analiza  o
impacto  da  ameaza

CCL
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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.

CSC

HEB12.3.5.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde  1975  ata  os
nosos  días,  e  sitúa
nela  os  principais
acontecementos
históricos.

CMCCT
CAA
CSC

a
b
d
e
h

B12.4.  Papel  de
España no mundo
actual.

B12.4.  Resumir  o
papel  de  España
no  mundo  actual,
especificando  a
súa  posición  na
Unión  Europea  e
as  súas  relacións
con outros ámbitos
xeopolíticos.

HEB12.4.1.  Explica  a
posición e o papel da
España  actual  na
Unión  Europea  e  no
mundo.

CCL
CSC

Unidades didácticas: secuencia e temporalización

Nº UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN

1 A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a 

desaparición da monarquía Visigoda (711)

1ª

2 A Idade Media: tres culturas e un mapa político en 

constante cambio (711-1474)

2ª

3 A formación da monarquía hispánica e a súa expansión 

mundial (1474-1700)

3ª

4 España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros 

Borbóns (1700-1788)

1ª

5  A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a 1ª
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Absolutismo

6 A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) 2ª

7 A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento 

dun novo sistema político (1874-1902)

2ª

8  Continuidade e transformacións económicas no século XIX:

un desenvolvemento insuficiente

2ª

9 A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía

(1902-1931)

2ª

10 A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise 

internacional (1931-1939)

3ª

11 A ditadura franquista (1939-1975) 3ª

12 Normalización democrática de España e integración en 

Europa (desde 1975)

3ª

3.6. Fundamentos da Arte II

Obxectivos Fundamentos da Arte II

- Coñecer as manifestacións artísticas desenvolvidas dende o Romanticismo ata

a actualidade entendendo as obras de arte como expoñentes da creatividade

humana, susceptibles de ser desfrutadas por si mesmas e de ser valoradas

como testemuñas dunha época e da súa cultura.

- Acadar unha visión xeral das diferentes linguaxes artísticas e a súa evolución

ao longo da Historia.

- Coñecer  as  distintas  técnicas  artísticas  usadas  ao  longo  das  diversas

manifestacións culturais.

- Deducir como o contexto social de determinadas épocas determina o resultado

da creación artística.
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- Analizar criticamente as pervivenzas e repercusións de cada época no mundo

contemporáneo.

- Conseguir  destrezas  no  manexo  das  fontes  bibliográficas  e  os  recursos

informáticos para completar a visión xeral da materia.

- Coñecer a linguaxe artística e utilizar a terminoloxía propia da disciplina.

- Recoñecer os distintos estilos, movementos e formas de expresión da arte, con

especial atención á arte española e enfatizando nas manifestacións propias da

nosa Comunidade Autónoma.

- Adquirir un método para a análise da obra de arte e desenvolver a capacidade

crítica para o seu exame.

- Coñecer, desfrutar e valorar o patrimonio artístico, contribuíndo de forma activa

a súa conservación como fonte de riqueza e legado que debe transmitirse ás

xeracións futuras rexeitando aqueles comportamentos que o deterioran.

- Ensaiar técnicas de expresión gráfico-plásticas que exemplifiquen as que se

empregaron polos artistas ao longo da historia.

- Identificar as diferentes formas e estilos musicais e a súa evolución ao longo da

Historia.

- Contribuír  á  formación  do  gusto  persoal,  a  capacidade  de  goce  estético  e

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.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Fundamentos da Arte II. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. O Romanticismo

b
d
e
n

B1.1.  Claves  do
Romanticismo:
expresión
desaforada  do
sentimento  e
oposición  ao
intelectualismo
racionalista  do
século XVIII.

B1.2.  Orientalismo
idílico.  Actitude
vital de Lord Byron.

B1.1.  Recoñecer  as
claves  teóricas  da
obra  artística
romántica.

FA2.B1.1.1.  Analiza  o
sentimento
romántico  e  a  súa
relación coa arte.

CSIEE
CCEC
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b
d
e
h
n

B1.1.  Claves  do
Romanticismo:
expresión
desaforada  do
sentimento  e
oposición  ao
intelectualismo
racionalista  do
século XVIII.

B1.2.  Diferenciar  o
significado do termo
"romántico"
aplicado  ao
movemento
artístico  do  século
XIX e o uso actual.

FA2.B1.2.1. Diferencia
o  termo  romántico
aplicado  ao
movemento  artístico
do  século  XIX  e  o
uso actual.

CCL
CCEC

b
d
e
n

B1.3.  Nacionalismo
italiano  e
xermánico.

B1.3.  Relacionar  o
romanticismo
artístico co auxe do
nacionalismo  e  a
creación  dos
estados  alemán  e
italiano.

FA2.B1.3.1. Relaciona
o  romanticismo  e  o
auxe  do
nacionalismo.

CSC
CCEC

b
d
e
n

B1.4.  Arquitectura:
continuación  e
evolución  do
neoclasicismo.

B1.5.  Arquitectura
española:  edificios
notables.

B1.4.  Analizar  os
principais  edificios
españois da época.

FA2.B1.4.1.  Identifica
os  principais
edificios  españois
da  época:  teatro
Romea  (Murcia),
teatro  Falla  (Cádiz),
teatro  Campoamor
Oviedo),  Arco  do
Triunfo  e  Pazo  de
Xustiza  (Barcelona),
etc.

CD
CCEC

b
d
e
n

B1.6.  Pintura
romántica.

B1.5.  Identificar  os
pintores  románticos
europeos.

FA2.B1.5.1.  Sopesa a
importancia da obra
pictórica  de  Karl
Friedrich  Schinkel,
Caspar  David
Friedrich,  Thomas
Cole,  John
Constable,  William
Turner e outros.

CCEC

b
d
e
n

B1.7.  Pintura
romántica  en
Francia.

B1.6.  Comparar  a
pintura  romántica
francesa  e  a  obra
de Goya, e detectar
semellanzas  e
influencias.

FA2.B1.6.1.  Analiza  a
pintura  romántica
francesa:  Théodore
Géricault,  Eugène
Delacroix e Antoine-
Jean Gros.

CCEC

b
d
e
n

B1.8.  Pintura  en
España: Goya. 

B1.7.  Identificar  a
obra  pictórica  de
Goya.

FA2.B1.7.1. Recoñece
a  obra  pictórica  de
Goya.

CCEC

b
d
e
n

B1.9.  Goya  e  o
expresionismo  das
pinturas negras.

B1.8.  Comparar  as
pinturas negras con
expresións
artísticas  parecidas
de  artistas  doutras
épocas,
especialmente  coa
pintura
expresionista  do
século XX.

FA2.B1.8.1.  Comenta
as  pinturas  negras
de Goya.

CCEC

FA2.B1.8.2.  Compara
a  obra  de Goya  de
características
expresionistas  con
obras  de  contido
formal  similar
noutras  épocas  e
culturas.

CAA
CCEC

b
d
e
n

B1.10.  A  narración
na  pintura
romántica.

B1.9.  Comentar  a
composición  de
elementos
pictóricos  e
narrativos  de
cadros
emblemáticos  da
pintura romántica.

FA2.B1.9.1.  Comenta
o cadro "A balsa da
Medusa"  de
Géricault,  valorando
a base histórica e o
resultado plástico.

CCL
CCEC

FA2.B1.9.2.  Analiza  a
pintura "A morte  de

CCEC
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Sardanápalo".

b
d
e
n

B1.11.  Etapas  na
pintura de Goya.

B1.12.  Goya:
clasificación
temática  das  súas
obras principais.

B1.10.  Analizar  as
etapas pictóricas de
Goya.

FA2.B1.10.1. Identifica
os principais cadros
do pintor aragonés.

CCEC

FA2.B1.10.2.  Clasifica
a  temática  dos
cadros de Goya.

CCEC

b
d
e
n

B1.8.  Pintura  en
España: Goya.

B1.11.  Comparar  a
obra  pictórica  de
Goya  e  de
Velázquez.

FA2.B1.11.1.
Relaciona  o  cadro
"A familia de Carlos
IV"  con  "As
Meninas".

CCEC

FA2.B1.11.2.
Relaciona  o  cadro
"A  leiteira  de
Bordeos"  coa
pintura
impresionista
posterior.

CCEC

b
d
e
i
n

B1.13.  Inicios  da
fotografía. 

B1.14.  Temas
fotográficos:
retrato,  paisaxe  e
historia.  O
pictorialismo. 

B1.12.  Explicar  as
orixes da impresión
fotográfica.

FA2.B1.12.1. Identifica
as  primeiras
impresións
fotográficas.

CMCCT
CCEC

b
d
e
n

B1.15.  Música
romántica.

B1.16.  Ludwig  Van
Beethoven:  obras
principais  (obra
sinfónica,
concertos  e
sonatas).

B1.17.  Ludwig  Van
Beethoven  e  a
superación  do
clasicismo musical.

B1.18. Óperas: Verdi,
Wagner  e  a
mitoloxía
xermánica.

B1.13.  Comparar  a
música  romántica
coas  anteriores  ou
posteriores.

FA2.B1.13.1.
Comenta  a  música
romántica,
nomeadamente  as
principais  obras  de
Beethoven

CCEC

FA2.B1.13.2.  Coñece
e  explica  os
principais  cambios
introducidos  por
Beethoven na forma
sonata e sinfonía.

CCEC

FA2.B1.13.3. Identifica
pezas
representativas  da
obra  de  Verdi,
Wagner e outros.

CCEC

FA2.B1.13.4.
Relaciona  a  obra
musical  de  Wagner
e  a  mitoloxía
xermánica.

CCEC

b
d
e
n

B1.19.  Indumentaria,
moblaxe  e
decoración  de
interiores:  estilos
Regency  e
Napoleón III.

B1.14.  Describir  as
claves  estilísticas
da  moblaxe  e  dos
obxectos suntuarios
(xoiaría,  reloxos  e
vestiario)  dos
estilos  Regency  e
Napoleón III.

FA2.B1.14.1. Identifica
as claves estilísticas
na indumentaria, na
moblaxe  e  na
decoración  dos
estilos  Regency  e
Napoleón III.

CCEC

a
b
d
e
i
n

B1.20.  Xoiaría  e
reloxaría:  o
dourado.

B1.15.  Analizar  a
técnica do dourado
ao  mercurio,
incidindo  na
toxicidade  do
proceso,  en
relación  coa
explotación do ouro

FA2.B1.15.1.
Comenta  a  relación
entre a reloxaría da
época  e  o  bronce
dourado  ao
mercurio.

CMCCT
CCEC
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na actualidade.

b
d
e
h
n
p

B1.20.  Xoiaría  e
reloxaría:  o
dourado.

B1.16.  Debater
acerca  da
simboloxía  do  ouro
en  diferentes
culturas.

FA2.B1.16.1.
Compara  pezas
fabricadas  en  ouro
ao  longo  das
diversas culturas da
humanidade.

CCEC

b
d
e
n

B1.21.  Nacemento
da danza clásica.

B1.17.  Comentar  o
nacemento  en
Francia  da  danza
clásica  e  os  seus
elementos  clave,
por  exemplo o  uso
do tutú e o baile de
puntas.

FA2.B1.17.1.  Explica
o  nacemento  en
Francia  da  danza
clásica  e  os
elementos clave que
a compoñen.

CCEC

Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900)

b
d
e
n

B2.1.  Revolución
Industrial.
Colonización  de
África.  Guerra  con
China.  Guerra  de
Secesión
norteamericana.
Independencia
latinoamericana.

B2.2.  Nacionalismo
italiano  e
xermánico.
Historicismo
nostálxico.

B2.1.  Identificar  os
principais  feitos
políticos  da
segunda metade do
século XIX e a súa
relación coa arte do
seu tempo.

FA2.B2.1.1.  Relaciona
o  internacionalismo
político europeo e a
chegada  a  Europa
da arte de Oriente.

CAA
CCEC

FA2.B2.1.2.  Comenta
a  Guerra  de
Secesión
norteamericana  e  a
súa  influencia  na
arte.

CCEC

b
d
e
n

B2.3.  Arquitectura.
Neoestilos:
neomudéxar  e
neogótico.

B2.2.  Recoñecer  os
elementos  de
estilos  anteriores
aplicados a edificios
da época:  arcadas,
columnas,
decoración, etc.

FA2.B2.2.1.  Identifica
os  edificios
relacionados  cos
movementos
neogótico  e
neomudéxar.

CCEC

b
d
e
h
n

B2.4.  Exposicións
universais  de
París,  Londres  e
Barcelona.  A  torre
Eiffel.

B2.3.  Relacionar  as
exposicións
universais de París,
Londres,  Barcelona
e  outras  coa
expansión  das
novas  correntes
arquitectónicas.

FA2.B2.3.1. Relaciona
as  exposicións
universais  de  París
e  Londres  coa
arquitectura.

CCEC

FA2.B2.3.2.  Identifica
os  elementos
principais  da
erección  da  torre
Eiffel.

CCEC

b
c
d
e
n

B2.5.  Escultura:
Auguste Rodin.

B2.6.  Camille
Claudel, escultora.

B2.4.  Comparar  a
evolución
escultórica desde o
clasicismo,  por
exemplo  Canova,
coa  nova
plasticidade  de
Rodin  e  Camille
Claudel.

FA2.B2.4.1.  Explica  a
evolución  do
clasicismo  de
Canova  ao
expresionismo  de
Rodin.

CCEC

FA2.B2.4.2.  Analiza  a
obra  de  Camille
Claudel.

CCEC

b
c
d
e
n

B2.5.  Escultura:
Auguste Rodin.

B2.6.  Camille
Claudel, escultora.

B2.5.  Analizar a obra
de  Camille  Claudel
e a súa relación con
Auguste Rodin.

FA2.B2.5.1.  Compara
a  obra  de  Rodin  e
Camille  Claudel  e
establece  as
conclusións
pertinentes.

CSC
CCEC

b B2.7.  Mariano B2.6.  Identificar  os FA2.B2.6.1.  Identifica CCEC
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d
e
n

Benlliure. principais
escultores españois
da época, sinalando
a  obra  de  Mariano
Benlliure.

a  escultura
española,
especialmente  a
obra  de  Mariano
Benlliure.

b
d
e
n

B2.8.  Pintura
orientalista
europea  e
española.

B2.7.  Identificar  o
xénero  pictórico  da
"pintura
orientalista", a partir
da obra pictórica de
artistas europeos e
españois,  por
exemplo  Mariano
Fortuny.

FA2.B2.7.1.  Identifica
a pintura orientalista
europea  (francesa,
inglesa,  etc.)  cos
orientalistas
españois,  por
exemplo  Mariano
Fortuny.

CCEC

b
d
e
n

B2.9.  Historicismo:
Eduardo  Rosales,
Francisco  Pradilla
e  Alejandro
Ferrant.

B2.8. Analizar a visión
romántica  da
historia e o auxe do
historicismo
pictórico.

FA2.B2.8.1. Relaciona
a  obra  pictórica
historicista  dos
pintores  Eduardo
Rosales,  Francisco
Pradilla  e  Alejandro
Ferrant.

CCEC

b
d
e
n

B2.10.  Pintura.
Francia:  os
Pompier
(Bouguereau,
Cormon, Alexandre
Cabanel  e  Jean-
Léon Gérôme).

B2.9. Confeccionar un
catálogo  de  obras
de  fin  de  século
relacionadas  coa
pintura  "pompier",
por  exemplo  de
Bouguereau,
Cormon,  Alexandre
Cabanel  ou  Jean-
Léon Gérôme.

FA2.B2.9.1. Recoñece
a obra dos pintores
"pompier" franceses:
Bouguereau,
Cormon,  Alexandre
Cabanel  e  Jean-
Léon Gérôme, entre
outros.

CCEC

b
d
e
n

B2.11.  Retrato
galante: Madrazo e
Franz  Xaver
Wintelhalter.

B2.10.  Comparar  os
retratos de Madrazo
coas  obras  de
pintores coetáneos,
por  exemplo  Franz
Xaver Wintelhalter.

FA2.B2.10.1.
Relaciona  o  retrato
pictórico  de
Madrazo  e  Franz
Xaver Wintelhalter.

CCEC

b
d
e
n

B2.12.  Mariano
Fortuny e Madrazo,
artista  total:  pintor,
escenógrafo,
deseñador  de
moda e inventor.

B2.13.  Decoración  e
moda:  Mariano
Fortuny e Madrazo.

B2.11.  Recoñecer  a
evolución  na  moda
feminina.

FA2.B2.11.1.
Recoñece  os
traballos  de  deseño
e  vestiario  de
Mariano  Fortuny  e
Madrazo.

CD
CCEC

b
d
e
n

B2.14.  Movemento
"Arts  and  Crafts":
William Morris.

B2.12.  Debater
acerca  do
movemento
romántico  de  volta
á  fabricación
artesanal  inglés
"Arts and Crafts".

FA2.B2.12.1.  Explica
o movemento inglés
"Arts and Crafts".

CSIEE
CCEC

b
d
e
n

B2.14.  Movemento
"Arts  and  Crafts":
William Morris.

B2.13.  Comentar  as
formulacións
estéticas de William
Morris.

FA2.B2.13.1.
Comenta  as
formulacións
estéticas de William
Morris.

CMCCT
CCEC

b
d
e
n

B2.15.  Reino  Unido.
Movemento
prerrafaelita:  John
Everett  Millais,
Dante  Gabriel
Rossetti  e  William
Holman Hunt, etc.

B2.14.  Analizar  as
principais  obras
pictóricas  dos
pintores
prerrafaelitas
ingleses.

FA2.B2.14.1.  Analiza
a  obra  pictórica  do
movemento
prerrafaelita.

CCEC

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 144



b
d
e
i
n

B2.16.
Desenvolvemento
da  técnica
fotográfica. 

B2.15.  Comentar  as
primeiras
fotografías  en
branco e negro.

FA2.B2.15.1. Identifica
a técnica do retrato
utilizada por Nadar.

CMCCT
CCEC

b
d
e
n

B2.17.  Retrato
fotográfico.

B2.16.  Relacionar  o
retrato fotográfico e
o retrato pictórico.

FA2.B2.16.1.
Compara  o  retrato
en pintura co retrato
coetáneo  en
fotografía.

CCEC

b
d
e
n

B2.18.  Orixes  do
cine.  Nacemento
do cine americano.

B2.17.  Describir  o
contexto en que se
enmarca  o
nacemento  do  cine
(os  irmáns
Lummier,  Melíes  e
Segundo  Chomón),
así  como  o
nacemento  do  cine
americano.

FA2.B2.17.1. Describe
o  contexto  xeral  en
que  xorde  a
cinematografía  e os
seus pioneiros.

CCL
CCEC

b
d
e
n

B2.19.  Música:
rexionalismo
eslavo.

B2.18. Analizar a obra
musical  de
compositores  do
leste  de  Europa:
Alexander  Borodín,
Modesto Músorgski,
Piotr  llich
Tchaikovski,
Antonín  Dvořák  e
Bedřich Smetana.

FA2.B2.18.1.
Recoñece  a  obra
musical  dos  países
eslavos:  Alexander
Borodín,  Modesto
Músorgski,  Piotr
Ilich  Tchaikovski  e
Bedřich Smetana.

CCEC

b
d
e
n

B2.20.  Danza:
Tchaikovsky  ("O
lago dos cisnes").

B2.19.  Analizar  as
claves artísticas no
ballet  "O  lago  dos
cisnes",  de
Tchaikovski.

FA2.B2.19.1.  Analiza
o ballet "O lago dos
cisnes",  de
Tchaikovski.

CCEC

b
d
e
n

B2.21. A zarzuela. B2.20.  Comentar  a
música  popular
española:  a
zarzuela.

FA2.B2.20.1.
Comenta  a  música
popular  española: a
zarzuela.

CCEC

b
d
e
n

B2.21. A zarzuela. B2.21.  Identificar
adecuadamente  as
composicións  máis
populares  da
zarzuela española.

FA2.B2.21.1. Identifica
os  fragmentos  máis
populares  da
zarzuela española.

CCEC

Bloque3. As vangardas

b
d
e
i
n

B3.1. A fotografía e a
descomposición da
imaxe.  Influencia
na  pintura
impresionista.

B3.1.  Relacionar  as
descubertas  na
composición da cor
coa  súa  aplicación
na técnica pictórica.

FA2.B3.1.1. Relaciona
a  descuberta  da
descomposición  da
imaxe  en  cores
primarias  e  a  súa
relación coa técnica
impresionista.

CMCCT
CCEC

b
d
e
i
n

B3.2.  A  cor  como
descomposición da
luz.  Teoría  aditiva
e  subtractiva  da
cor.  Cores
primarias  e
secundarias. Cores
complementarias

B3.2.  Diferenciar  as
teorías  de  cor
aditiva  e
subtractiva.

FA2.B3.2.1. Diferencia
a  construción  de
cores  coa  luz  da
creación  cos
pigmentos.

CMCCT
CCEC

b
d

B3.3.  Temática
simbolista:
erotismo,  drogas,

B3.3.  Identificar  os
cadros con temática
simbolista,

FA2.B3.3.1. Relaciona
os temas artísticos e
a  súa  aplicación  á

CSC
CCEC
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e
n

satanismo, etc.
B3.4.  Pintura  de

Odilon Redon.

diferenciándoos dos
doutras temáticas.

arte:  simbolismo,
erotismo,  drogas  e
satanismo.

FA2.B3.3.2.  Analiza  a
obra  pictórica  de
Odilon Redon.

CCEC

b
d
e
n

B3.5. Paul Cézanne. B3.4.  Coñecer  a
biografía  de
Cézanne,  a  súa
relación  coa  parte
comercial  da
creación  artística  e
a  influencia  na
técnica  pictórica
posterior.

FA2.B3.4.1.  Describe
as  principais
creacións  de
Cézanne.

CCEC

b
d
e
n

B3.6.  Decadencia do
historicismo e auxe
da vida cotiá.

B3.7.  Impresionismo:
Monet,  Manet,
Pisarro e Sisley.

B3.5.  Describir  as
claves  da  pintura
impresionista.

FA2.B3.5.1.  Identifica
os  cadros  máis
representativos  de
Manet,  Monet,
Pisarro e Sisley.

CCEC

b
d
e
n

B3.6.  Decadencia do
historicismo e auxe
da vida cotiá.

B3.7.  Impresionismo:
Monet,  Manet,
Pisarro e Sisley.

B3.6.  Comparar  a
temática  entre  os
motivos historicistas
e o reflexo da vida
cotiá  nas  pinturas
da época.

FA2.B3.6.1.  Compara
os  cadros
historicistas  coas
obras de Pisarro ou
Sisley.

CAA
CCEC

b
d
e
n

B3.8.  Reino  Unido:
John  Singer
Sargent.

B3.7.  Relacionar  o
retrato  social  no
Reino  Unido  (obra
pictórica  de  John
Singer Sargent).

FA2.B3.7.1. Relaciona
a  obra  pictórica  de
Sorolla  con  John
Singer Sargent.

CCEC

b
d
e
n

B3.9.  Pintura  en
España:  Santiago
Rusiñol,  Ramón
Casas,  Anglada
Camarasa,  Carlos
de  Haes,  Isidro
Nonell,  Joaquín
Sorolla e José Luis
Sert.

B3.8.  Analizar  a
pintura  española  e
o  seu  valor  en
relación  á  pintura
europea.

FA2.B3.8.1.  Identifica
as  principais  obras
dos  pintores
españois,  por
exemplo:  Santiago
Rusiñol,  Ramón
Casas,  Anglada
Camarasa,  Carlos
de  Haes,  Isidro
Nonell  e  Joaquín
Sorolla.

CCEC

b
d
e
n

B3.10.  Os  "Navis"
(Pierre  Bonnard)  e
os  "Fauves"
(Matisse).

B3.9.  Distinguir  a
técnica  pictórica
impresionista  da
utilizada  polos
"Navis"  e  polos
"Fauves".

FA2.B3.9.1.  Identifica
a  técnica  pictórica
dos  "Navis"  e  dos
"Fauves".

CCEC

FA2.B3.9.2.  Analiza
algunha  obra  de
Pierre  Bonnard  e
Matisse.

CCEC

b
c
d
e
n

B3.11.  Berthe
Morisot  e  Mary
Cassatt.

B3.10.  Comparar  a
calidade  pictórica
das  pintoras
impresionistas coas
obras  dos  pintores
masculinos,  por
exemplo as pintoras
Berthe  Morisot  e
Mary Cassatt.

FA2.B3.10.1.
Compara  a  obra
pictórica  das
pintoras  Berthe
Morisot  e  Mary
Cassatt cos pintores
coetáneos.

CSC
CCEC

b
d
e
n

B3.12.  Arte  Naif:
Rousseau.

B3.11.  Analizar  a
técnica  pictórica
dos pintores naif.

FA2.B3.11.1.  Explica
a  concepción
pictórica  de
Rousseau.

CSIEE
CCEC
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b
d
e
n

B3.13. Van Gogh. B3.12. Analizar a obra
pictórica  de  Van
Gogh.

FA2.B3.12.1.  Analiza
a arte de Van Gogh.

CCL
CCEC

b
d
e
n

B3.13. Van Gogh. B3.13.  Debater
acerca da biografía
de  Van  Gogh  e  a
influencia  que  tivo
na súa pintura.

FA2.B3.13.1.  Debate
acerca  da  posible
relación entre a vida
e  a  obra  en  Van
Gogh.

CSC
CCEC

b
d
e
n

B3.14.  Cubismo,
ruptura  dunha
única  visión:  Juan
Gris,  George
Braque  e  Pablo
Ruiz Picasso.

B3.14.  Analizar  a
orixe  teórica  e  a
plasmación  na  arte
das  formulacións
cubistas.

FA2.B3.14.1.  Analiza
a  concepción  visual
da arte cubista.

CCEC

FA2.B3.14.2.
Compara  algunha
obra  cubista  con
outras anteriores.

CCEC

FA2.B3.14.3. Identifica
as obras cubistas de
Juan  Gris,  Pablo
Picasso  e  Georges
Braque.

CCEC

b
d
e
n

B3.15.  A  obra
escultórica  de
Picasso  e  a  súa
relación  con  Julio
González.

B3.15.  Comentar  a
escultura  española
da época; a técnica
da  soldadura  en
ferro  e  a  súa
relación  con
Picasso  e  Julio
González.

FA2.B3.15.1.
Relaciona  a
escultura  de  Julio
González  e  a  de
Picasso.

CCEC

b
d
e
n
p

B3.16.  Etapas
pictóricas  de
Picasso.

B3.16.  Clasificar  a
obra  pictórica  de
Picasso  nas  súas
etapas  máis
representativas.

FA2.B3.16.1.
Compara  as  etapas
creativas  de
Picasso:  épocas
rosa, azul, cubista e
surrealista.

CCEC

b
d
e
n

B3.17.  O  cine  como
vangarda.

B3.17. Coñecer o cine
e as súas relacións
coas  primeiras
vangardas
artísticas.

FA2.B3.17.1.  Analiza
os  intercambios
recíprocos  entre  a
cinematografía  e as
vangardas  noutras
disciplinas da arte.

CD
CCEC

b
d
e
n
p

B3.18.  Cartel
publicitario:
elementos  formais
e narrativos.

B3.18.  Identificar  a
tipoloxía  do  cartel
publicitario  da
época.

FA2.B3.18.1.  Analiza
os  elementos
formais  e narrativos
que se dan no cartel
publicitario.

CCEC

b
d
e
n

B3.19.  O  cartel  e  a
arte.

B3.19.  Debater
acerca  da  calidade
artística  do  cartel
publicitario.

FA2.B3.19.1.  Explica
a  importancia  do
cartel publicitario.

CSIEE
CCEC

b
d
e
n

B3.20.  O  cartel  e  a
arte.

B3.21.  Carteis  de
Jules  Chéret,
Alfons  Mucha  e
Leonetto Cappiello.

B3.20. Identificar pola
súa  tipoloxía  as
obras en cartel dos
máis  senlleiros
artistas  da  súa
época, por exemplo
Jules Chéret, Alfons
Mucha  e  Leonetto
Cappiello.

FA2.B3.20.1.  Explica
a  obra  gráfica  dos
cartelistas  Jules
Chéret,  Alfons
Mucha  e  Leonetto
Cappiello.

CCEC

b
d
e

B3.22.  Estampaxe
xaponesa.  Técnica
do  ukiyo-e.

B3.21.  Analizar  a
técnica  xaponesa
do  ukiyo-e  e  as

FA2.B3.21.1.  Analiza
a  técnica  xaponesa
do  ukiyo-e  e  as

CCEC
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i
n

Grandes
gravadores  nipóns:
Kitagawa Utamaro,
Utagawa  Hiroshige
e  Katsushika
Hokusai.

principais obras dos
estampadores
xaponeses
Kitagawa  Utamaro,
Utagawa  Hiroshige
e  Katsushika
Hokusai.

principais obras dos
estampadores
xaponeses
Kitagawa  Utamaro,
Utagawa  Hiroshige
e  Katsushika
Hokusai.

b
d
e
n

B3.23.  Influencia  da
estampaxe
xaponesa  en
Europa.  Vincent
Van  Gogh.
Nacemento  do
cómic.

B3.22.  Debater
acerca da influencia
do  gravado
xaponés  coas
creacións
europeas,  sobre
todo  na  obra  de
Van  Gogh  e  dos
debuxantes  da
denominada  "liña
clara", por exemplo
Hergé.

FA2.B3.22.1.
Relaciona o gravado
xaponés  coas
creacións europeas,
sobre  todo  na  obra
de  Van  Gogh  e  de
Hergé.

CCEC

b
d
e
n

B3.19.  O  cartel  e  a
arte.

B3.23.  O  cartel
publicitario  e  a
obra  pictórica  e
gráfica de Henri de
Toulouse-Lautrec.

B3.23.  Explicar  o
cartel  e  a  obra
gráfica de Henri  de
Toulouse-Lautrec.

FA2.B3.23.1.  Explica
o  cartel  e  a  obra
gráfica  de  Henri  de
Toulouse-Lautrec.

CSIEE
CCEC

b
d
e
n

B3.24.  Música.
Impresionismo:
Debussy e Ravel.

B3.24.  Analizar  as
claves  da  música
impresionista
francesa e do resto
de  Europa,  por
exemplo Debussy e
Ravel.

FA2.B3.24.1.
Comenta  a  música
impresionista,
utilizando  algunha
obra  de  Claude
Debussy ou Maurice
Ravel.

CCEC

b
d
e
n

B3.25.  Música
española:  Falla,
Albéniz,  Granados
e  Salvador
Bacarisse.

B3.25.  Coñecer  os
compositores
españois e as súas
obras  máis
representativas:
Manuel  de  Falla,
Isaac  Albéniz,
Enrique  Granados,
Salvador  Bacarisse
e outros.

FA2.B3.25.1.  Analiza
a  obra  musical  dos
compositores
españois Manuel de
Falla, Isaac Albéniz,
Enrique Granados e
Salvador Bacarisse.

CCEC

Bloque 4. O Modernismo-Art Nouveau

b
d
e
n

B4.1. Modernismo. B4.1.  Analizar  as
claves  estilísticas
do  Modernismo,
que  o  diferencian
claramente  dos
estilos  anteriores  e
posteriores.

FA2.B4.1.1.  Identifica
os  elementos
diferenciadores  da
arte  modernista
fronte  ao
xeometrismo  da  Art
Decó  e  os
neoestilos
anteriores.

CAA
CCEC

b
d
e
n
p

B4.1. Modernismo.
B4.2.  Fantasía

arquitectónica  da
fin  de  século:  Art
Nouveau.

B4.3.  Características
principais  da  Art
Nouveau francés.

B4.4.  Movemento en
Europa:
Modernismo,
Jugendstil,

B4.2.  Debater  acerca
da obra modernista
en  Europa,  a  súa
extensión  e  a  súa
duración
cronolóxica.

FA2.B4.2.1.  Comenta
a  duración
cronolóxica  e  a
extensión xeográfica
do modernismo.

CCEC

FA2.B4.2.2.  Explica  o
modernismo  en
Europa:  Art
Nouveau,  Liberty,
Sezession  e
Jugendstil.

CCEC
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Sezession  e
Liberty.

b
d
e
n

B4.5.  Arquitectura
modernista
europea:  Víctor
Horta e Adolf Loos.

B4.6.  Modernismo
catalán:  obra  de
Gaudí.

B4.3.  Recoñecer  o
modernismo
español,
nomeadamente  a
obra  de  Antonio
Gaudí.

FA2.B4.3.1.  Compara
a  obra
arquitectónica  de
Antonio  Gaudí,
Víctor Horta e Adolf
Loos.

CCEC

b
d
e
n

B4.7. Escultura: obra
de Josep Llimona.

B4.4.  Analizar  a
escultura
modernista
española,  por
exemplo a  obra do
escultor  Josep
Llimona.

FA2.B4.4.1.  Analiza  a
obra  escultórica  de
Josep Llimona.

CCEC

b
d
e
n

B4.8.  Esculturas
crisoelefantinas.

B4.5.  Recoñecer  as
claves  estilísticas
na  escultura
crisoelefantina.

FA2.B4.5.1.  Identifica
pezas  escultóricas
que  poidan
clasificarse  como
crisoelefantinas.

CCEC

b
d
e
n

B4.9.  Cartel
publicitario  en
Cataluña:
Alexandre  de
Riquer,  Ramón
Casas e outros.

B4.6.  Comentar  a
importancia  da
cartelística
española,
nomeadamente
salientable  na  obra
de  Alexandre  de
Riquer  e  Ramón
Casas.

FA2.B4.6.1.  Comenta
a obra en cartel  de
Alexandre  de
Riquer,  Ramón
Casas  e  outros
cartelistas españois.

CCEC

b
d
e
n

B4.10.  Moblaxe
modernista.

B4.7.  Identificar  a
tipoloxía  da
moblaxe
modernista.

FA2.B4.7.1.  Analiza  a
moblaxe
modernista.

CCEC

b
d
e
i
n

B4.11. Revolución no
vidro.  Floreiros  de
Émile  Gallé.
Lámpadas  de
cores  de  Louis
Comfort Tiffany.

B4.8.  Describir  a
evolución  na
técnica do vidro que
supón  a  obra  de
Émile Gallé e Louis
Confort Tiffany.

FA2.B4.8.1.  Explica  a
importancia  artística
das  creacións  en
vidro de Émile Gallé
e  Louis  Comfort
Tiffany.

CCEC

b
d
e
i
n

B4.12.  Xoiaría
modernista.
Esmalte.  Obra  de
Lluís Masriera.

B4.9.  Analizar  os
elementos clave da
xoiaría  modernista,
utilizando  as  obras
de  René  Lalique  e
de  Lluis  Masriera,
entre outros.

FA2.B4.9.1.  Comenta
a  tipoloxía  da
xoiaría  modernista,
por  exemplo  os
deseños  de  René
Lalique  e  de  Lluís
Masriera,  entre
outros.

CCEC

Bloque 5. O Surrealismo e outras vangardas 

b
d
e
n

B5.1.  Teorías  de
Sigmund  Freud.  A
psicoloxía.

B5.2.  Irracionalismo
onírico.
Movemento
surrealista: orixe. 

B5.1.  Relacionar  a
descuberta  da
psicoloxía  coas
claves  plásticas  do
surrealismo.

FA2.B5.1.1. Relaciona
as  ideas  sobre  a
psicanálise  de
Sigmund Freud e as
creacións
surrealistas,
especialmente  co
método  paranoico-
crítico  de  Salvador
Dalí.

CSC
CCEC

FA2.B5.1.2. Explica as
principais
características  do
movemento
surrealista.

CCEC
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b
d
e
n

B5.3.  Principais
artistas:  Salvador
Dalí,  Jean  Arp  e
Joan Miró. 

B5.4.  A  pintura
metafísica  de
Giorgio de Chirico.

B5.2.  Identificar  as
principais  obras  e
os/as  principais
autores/as
surrealistas.

FA2.B5.2.1.  Comenta
as  obras
surrealistas de Jean
Arp,  Joan  Miró  e  a
pintura  metafísica
de  Giorgio  de
Chirico.

CCL
CCEC

b
d
e
n

B5.5.  O  surrealismo
no  cine:  "Un  can
andaluz",  de  Luis
Buñuel  e  Salvador
Dalí.  "A  idade  de
ouro", de Buñuel.

B5.3.  Analizar  a
importancia
histórica  de
Salvador Dalí e Luis
Buñuel.

FA2.B5.3.1.  Describe
o  surrealismo  no
cine,  utiliza  a  obra
de  Dalí  e  Buñuel
"Un can  andaluz"  e
o  resto  da
filmografía  de  Luis
Buñuel: "A idade de
ouro",  "Viridiana"  e
outras.

CAA
CCEC

b
d
e
n

B5.6.  Cine  alemán.
Expresionismo
alemán:  "O
gabinete do doutor
Caligari" (1920), de
Robert Wiene.

B5.7.  Xénero  da
ciencia  ficción.
Fritz Lang e a súa
película
"Metropolis"
(1927).

B5.8.  "O  anxo  azul"
(1930),  de  Josef
von  Sternberg,
Marlene Dietrich.

B5.4.  Explicar  a
importancia do cine
europeo  sinalando
exemplos  de
grande
transcendencia
posterior,  como  "O
gabinete  do  doutor
Caligari",
"Metropolis",  "O
anxo azul", etc.

FA2.B5.4.1.  Comenta
as  claves  do
expresionismo
alemán,
nomeadamente
salientable  en  "O
gabinete  do  doutor
Caligari",  de  Robert
Wiene.

CCEC

FA2.B5.4.2.  Analiza  a
importancia  da
película  "O  anxo
azul",  de  Josef  von
Sternberg,  e  a
presenza  nela  de
Marlene Dietrich.

CCEC

b
d
e
n

B5.9.  Movemento
neoplasticista
holandés "De Stijl":
arquitectura,
pintura  e moblaxe.
Piet  Mondrian,
Theo  Van
Doesburg  e  Gerrit
Thomas Rietveld.

B5.5.  Explicar  as
claves  estilísticas
en  arquitectura,
pintura  e  moblaxe
do movemento "De
Stijl".

FA2.B5.5.1.  Explica  a
concepción  artística
dos  neoplasticistas
holandeses, o grupo
"De Stijl".

CCEC

FA2.B5.5.2.  Analiza
as  obras  en
arquitectura,  pintura
e  moblaxe  de
artistas
neoplasticistas:  Piet
Mondrian, Theo van
Doesburg  e  Gerrit
Thomas Rietveld.

CCEC

b
d
e
n

B5.10.  Movemento
Dada.  Obra
escultórica de Jean
Tinguely.

B5.6.  Debater  acerca
do  movemento
Dada  e  as  obras
máis  importantes
deste  movemento
artístico.

FA2.B5.6.1.  Describe
o  movemento  Dada
e a obra escultórica
de Jean Tinguely.

CCEC

b
d
e
n

B5.11.  Ballets  de
Serguéi Diághilev e
Nijinsky.
Escenografías  e
decorados.
Relación  con
artistas  da  época:
Picasso,  Matisse e
Natalia
Goncharova.

B5.12.  Música  e
danza.  Igor

B5.7.  Recoñecer  a
importancia  dos
ballets  rusos  en
París  e  na  historia
da  danza
contemporánea.

FA2.B5.7.1.  Analiza  a
importancia  do
ballet  ruso,
utilizando a obra de
Serguéi  Diághilev  e
Nijinsky.

CD
CCEC

FA2.B5.7.2.  Comenta
a  obra  musical  de
Igor  Stravinsky  e  a
súa  relación  coa
danza: "O paxaro de
lume", "Petrushka" e

CCEC
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Stravinsky:  "O
paxaro  de  lume",
"Petrushka"  e  "A
consagración  da
primavera".

"A  consagración  da
primavera".

FA2.B5.7.3.  Describe
presentacións
coreográficas
relacionadas con "A
consagración  da
primavera",  por
exemplo  o  traballo
de Pina Bausch.

CCEC

Bloque 6. Os felices anos vinte. Art Decó

b
d
e
n

B6.1.  Claves  da  Art
Decó.

B6.2.
Desenvolvemento
económico  do
período  de  entre
guerras.

B6.3. Auxe do luxo. A
arte  como  produto
para a elite.

B6.4.  Notas
distintivas  da
arquitectura decó.

B6.5.  Estados
Unidos: os grandes
edificios. Escola de
Chicago.  Nova
York:  edificios
Chrysler  e  Empire
State.

B6.1.  Identificar  as
claves  sociais  e
políticas  que  se
relacionan  co  Art
Decó.

FA2.B6.1.1.  Comenta
a  relación  entre  o
desenvolvemento
económico  mundial
e  o  auxe  da  Art
Decó.

CAA
CCEC

FA2.B6.1.2.  Explica  a
evolución  desde  a
arte  baseada  na
natureza
(modernismo),  á
arte  xeométrica  (Art
Decó).

CCEC

b
d
e
n

B6.4.  Notas
distintivas  da
arquitectura decó.

B6.5.  Estados
Unidos: os grandes
edificios. Escola de
Chicago.  Nova
York:  edificios
Chrysler  e  Empire
State.

B6.2.  Recoñecer  o
estilo  Art  Decó  en
arquitectura,
identificando  os
edificios
emblemáticos deste
estilo. 

FA2.B6.2.1. Relaciona
o  Art  Decó  cos
edificios  anteriores
da  escola  de
Chicago  e  os
edificios  de  Nova
York, especialmente
o  Chrysler  e  o
Empire State.

CCEC

b
d
e
n

B6.6.  Escultura:
Pablo  Gargallo  e
Constantin
Brancusi.

B6.3.  Analizar  as
principais  obras  e
escultores  da
época, por exemplo
Pablo  Gargallo  e
Constantin
Brancusi.

FA2.B6.3.1.  Compara
a escultura de Pablo
Gargallo  e  de
Constantin
Brancusi.

CAA
CCEC

b
c
d
e
n

B6.7.  Tamara  de
Lempickca, pintora.

B6.4.  Debater  acerca
da obra pictórica de
Tamara  de
Lempicka.

FA2.B6.4.1.  Comenta
a  obra  pictórica  da
pintora  Tamara  de
Lempicka.

CSC
CCEC

b
d
e
n

B6.8.  Música: revista
musical.  Folies
Bergère  e  Moulin
Rouge.

B6.5.  Recoñecer  a
importancia  e  a
transcendencia
musical  do  xénero
artístico
denominado revista
musical.

FA2.B6.5.1. Explica as
claves  artísticas  do
musical,
relacionándoo  co
Folies  Bergère,  o
Moulin  Rouge,  o
Cotton  Club  e  a
traxectoria  artística
e  persoal  de
Joséphine Baker.

CSC
CCEC

b B6.9.  Moblaxe  Art B6.6.  Describir  os FA2.B6.6.1.  Identifica CCEC
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d
e
n

Decó. elementos
esenciais  en
moblaxe  e  artes
aplicadas  do  estilo
Art Decó.

as  claves  esenciais
da moblaxe decó.

b
d
e
n

B6.10. Xoiaría decó e
reloxos de pulseira.
Empresas Cartier e
Patek Philippe.

B6.2. Auxe do luxo. A
arte  como  produto
para a elite.

B6.7.  Analizar  a
importancia do luxo
e a súa relación cos
deseños  decó.
Empresas Cartier e
Patek Philippe.

FA2.B6.7.1.  Compara
a tipoloxía das xoias
decó,  por  exemplo
Cartier,  coas
doutras épocas.

CSIEE
CCEC

FA2.B6.7.2.  Analiza  o
concepto do luxo en
relación  á  arte,  por
exemplo na xoiaría.

CSC
CCEC

FA2.B6.7.3.  Debate
acerca  da  relación
entre  luxo  e
artesanía  utilizando,
entre  outros
exemplos,  a
empresa  Patek
Philippe.

CCL
CCEC

b
d
e
n

B6.11.  Música
dodecafónica,
serialista  e  atonal.
Arnold Schönberg.

B6.8.  Distinguir  as
claves  da  música
dodecafónica,  por
exemplo  a  obra
musical  de  Arnold
Schönberg.

FA2.B6.8.1.  Analiza  a
música
dodecafónica,
utilizando
composicións,  entre
outras,  da  obra
musical  de  Arnold
Schönberg,  Anton
Webern  ou  Alban
Berg.

CD
CCEC

b
d
e
n

B6.12.  Música
norteamericana.
Irving  Berlin  e
George Gershwin.

B6.9.  Avaliar  as
composicións
musicais  dos
Estados  Unidos,
nomeadamente  a
obra  musical  de
George Gershwin e
Irving Berlin.

FA2.B6.9.1.  Comenta
a  obra  musical  de
George  Gershwin  e
Irving Berlin.

CCEC

b
d
e
n

B6.13.  Música
espiritual  negra.
Blues.  Nacemento
do Jazz.

B6.10.  Identificar  a
música  popular
norteamericana,
nomeadamente  a
música  espiritual
negra,  o  blues  e o
jazz.

FA2.B6.10.1. Identifica
os  ritmos  e
diferencia  a  música
negra  americana:
espiritual,  blues  e
jazz.

CCEC

b
c
d
e
n

B6.14.  Moda:  a
revolución  no
mundo da moda e
no  vestido  da
muller.  Coco
Chanel.

B6.11.  Explicar  a
evolución  no  traxe
feminino  e  a  súa
relación  co  posible
cambio do papel da
muller na sociedade
da época.

FA2.B6.11.1.  Analiza
a  revolución  no
traxe  feminino  que
supuxo  a  obra  de
Coco Chanel.

CSC
CCEC

Bloque 7. A Gran Depresión e a arte da súa época

b
d
e
n

B7.1. "A fin da festa".
A crise económica.
O crack bolsista de
1929.  Crise
económica
mundial.  Auxe  dos
totalitarismos.

B7.1.  Comentar  a
relación  entre  a
situación  política
europea  e  o  seu
reflexo na arte.

FA2.B7.1.1.  Analiza  a
representación
plástica  do  crack
bolsista de 1929 en
Estados Unidos.

CAA
CCEC

b
d

B7.2.  Fotografía
comprometida  cos
pobres:  Dorothea

B7.2.  Analizar  a  arte
social  ou

FA2.B7.2.1.  Comenta
a obra fotográfica de
Dorothea  Lange  e

CSC
CCEC
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e
h
n

Langue  e  Walker
Evans.

comprometida. Walker Evans.

FA2.B7.2.2.  Compara
a obra fotográfica de
artistas  con
compromiso  social
coa  fotografía
esteticista  de,  por
exemplo,  Cecil
Beaton.

CCEC

b
d
e
h
n
p

B7.3. O cine e a súa
función social.

B7.3.  Debater  acerca
da función social da
arte.

FA2.B7.3.1.  Expón
razoadamente  a
importancia  da  arte
como  denuncia
social,  utilizando,
por  exemplo,  o
documental  "As
Hurdes,  terra  sen
pan",  de  Luis
Buñuel.

CCL
CCEC

b
d
e
n

B7.4.  A  primeira
película  de
animación:
Brancaneves  e  os
sete  ananos",  de
Walt Disney.

B7.4.  Analizar  a
importancia  para  o
mundo  da  arte  de
Walt  Disney  como
empresa.

FA2.B7.4.1.  Analiza  a
importancia  para  o
cine  da  obra
creativa  de  Walt
Disney.

CD
CCEC

b
d
e
n

B7.5.  Cómic
europeo:  "Tintín",
de Hergé.

B7.6.  Cómic
norteamericano.

B7.7.  O  primeiro
superheroe:
"Superman",  de
Jerry  Siegel  e Joe
Shuster.

B7.8. O heroe triste e
solitario:  "Batman",
de Bob Kane e Bill
Finger.

B7.9.  O  orgullo
americano:
"Capitán  América",
de  Joe  Simon  e
Jack Kirby.

B7.10.  As  aventuras
espaciais:  "Flash
Gordon",  de  Alex
Raymond.

B7.11.  O  exotismo
selvático: "Tarzán",
de Burne Hogarth.

B7.5.  Describir  o
nacemento  do
cómic,  tanto  do
europeo,  con
"Tintín",  como  o
norteamericano dos
superheroes.

FA2.B7.5.1.  Analiza  a
importancia  do
cómic  europeo,
nomeadamente  a
obra de Hergé.

CCEC

FA2.B7.5.2.  Explica  o
nacemento  dos
superheroes
norteamericanos  do
cómic.

CCEC

FA2.B7.5.3.  Analiza
as  claves
sociolóxicas  e
persoais  dos
superheroes  do
cómic:  "Superman",
"Batman" e "Capitán
América".

CSIEE
CCEC

FA2.B7.5.4. Relaciona
o cómic espacial co
cine  posterior,
utilizando,  entre
outras, as aventuras
espaciais  de  "Flash
Gordon".

CCEC

FA2.B7.5.5.  Comenta
a relación entre cine
e cómic no caso de
"Tarzán".

CCEC

b
d
e
n
p

B7.12. O cómic como
linguaxe artística.

B7.6.  Explicar  a
transcendencia
posterior  do  cómic
desta  época  na
arte.

FA2.B7.6.1.  Debate
acerca  do  valor  do
cómic como obra de
arte.

CCEC

b
d
e
n

B7.13.  Cine español.
Producións Cifesa.

B7.7.  Analizar  as
claves  sociolóxicas
do cine español, no
marco  da  cultura e
da  situación

FA2.B7.7.1. Recoñece
as  principais
películas  españolas
da época,  tendo en
conta  a  relación  da

CSIEE
CCEC
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económica  de
España  e  da
Guerra Civil.

súa  creación  coa
produtora Cifesa.

b
d
e
n

B7.14.  Ballet:
traxectoria  do
Ballet da Ópera de
París. Serge Lifar.

B7.8.  Comentar  a
situación  do  ballet
europeo  e  a
influencia  dos
coreógrafos
soviéticos no Ballet
da Ópera de París.

FA2.B7.8.1.  Analiza  a
importancia  para  a
danza  dos  ballets
soviéticos  de
principio de século.

CCEC

b
d
e
n

B7.15. As "big bands"
americanas: Benny
Goodman,  Glenn
Miller,  Duke
Ellington,  Tommy
Dorsey, etc.

B7.9.  Recoñecer  as
composicións
musicais  das
denominadas  "big
bands" americanas,
por  exemplo  a
orquestra de Benny
Goodman.

FA2.B7.9.1.  Identifica
a música swing e a
súa  relación  coas
"big  bands"
americanas.

CCEC

Bloque 8. A II Guerra Mundial

b
d
e
h
n

B8.1.  Fascismo  e
comunismo.
Iconoloxías
asociadas.

B8.1.  Debater  acerca
da  importancia  da
iconoloxía  na
promoción  das
correntes  políticas
da época.

FA2.B8.1.1.  Analiza
as  artes  fascista  e
comunista,  e
establece diferenzas
e semellanzas.

CCL
CCEC

b
d
e
h
n

B8.2.  Arquitectura
fascista  e
comunista: Berlín e
Moscova.

B8.2.  Identificar  as
claves  da
arquitectura,
nomeadamente  a
relacionada  coas
ideoloxías
totalitarias.

FA2.B8.2.1.  Compara
a  arquitectura  de
ambas  as
ideoloxías,
principalmente  en
Berlín  e  en
Moscova.

CAA
CCEC

b
d
e
n

B8.3.  Abstracción
escultórica:  Henry
Moore,  Antoine
Pevsner  e  Naum
Gabo.

B8.3.  Comentar  a
evolución  na  forma
escultórica:  a
ruptura da forma.

FA2.B8.3.1.  Comenta
a  evolución
escultórica europea,
nomeadamente
salientable  nas
obras  de  Henry
Moore,  Antoine
Pevsner  e  Naum
Gabo.

CCEC

b
d
e
h
n

B8.4.  Fascismo.
Obra
cinematográfica  de
Leni  Riefensthal:
"Olympia"  e  "O
triunfo da vontade".

B8.5.  Comunismo.  O
cine  de  Serguéi
Eisenstein:  "O
acoirazado
Potemkin" (1925) e
"Iván  o  terrible"
(1943).

B8.4.  Analizar a obra
cinematográfica
europea  da  época,
destacando
principalmente  a
transcendencia  das
creacións  de  Leni
Riefensthal  e
Serguéi Eisenstein.

FA2.B8.4.1.  Identifica
as películas de Leni
Riefensthal:
"Olympia"  e  "O
triunfo da vontade".

CSIEE
CCEC

FA2.B8.4.2.  Analiza  a
construción
narrativa  visual  de
"O  acoirazado
Potemkin".

CCEC

b
d
e
h
n

B8.6. A obra musical
de  Wagner  e  o
fascismo alemán.

B8.7. Relación vital e
musical  de  Dimitri
Shostakóvich  co
comunismo
soviético.

B8.5.  Describir  a
relación  da  obra
musical  de Wagner
co  fascismo  e  das
composicións  de
Dimitri
Shostakóvich  co
comunismo
soviético.

FA2.B8.5.1.  Explica  a
relación  entre  a
música de Wagner e
o fascismo alemán.

CSC
CCEC

b
d

B8.8.  Fotoxornalismo
independente:

B8.6.  Comentar  a
tipoloxía  fotográfica

FA2.B8.6.1.  Analiza
as  claves  da

CD
CCEC
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e
h
n

axencia Magnum.
B8.9.  Fotografía  de

guerra:  Robert
Capa.

B8.10.  Captación  do
instante:  Henri  de
Cartier-Bresson.

relacionada  cos
conflitos  bélicos,
utilizando,  por
exemplo,  a  obra
gráfica  de  Robert
Capa  ou  dos
españois  Agustí
Centelles,  José
María  Díaz-
Casariego,
"Campúa"  e
Venancio  Gombau
ou "Alfonso".

fotografía de guerra,
especialmente  na
obra  de  Robert
Capa,  Agustí
Centelles  ou
"Alfonso".

FA2.B8.6.2.  Analiza  a
formulación  ou
presentación teórica
da  fotografía  e  o
instante de Henri de
Cartier-Bresson.

CCEC

FA2.B8.6.3. Relaciona
a  actitude  vital  e
artística  dos
fotógrafos  da
axencia Magnum.

CSIEE
CCEC

b
d
e
n

B8.11.  O  París
nocturno: Brassai.

B8.7.  Explicar  a
técnica  da
fotografía  nocturna
e  valorar  os
condicionantes
técnicos,  utilizando
como  exemplo  a
obra  gráfica  de
Brassai,  entre
outros.

FA2.B8.7.1.  Comenta
a  técnica  da
fotografía  nocturna
e  as  creacións  de
Gyula  Halász
"Brassai".

CMCCT
CCEC

b
d
e
h
i
n

B8.12. O cartel como
propaganda
política. 

B8.13. Colaxe. 
B8.14.  Obra  de

Josep Renau.

B8.8.  Comparar  a
técnica  da  colaxe
aplicada  a
diferentes  motivos,
por exemplo entre a
obra  de  Josep
Renau e Matisse.

FA2.B8.8.1.  Explica  a
técnica da colaxe e
a  súa  utilización  no
cartel  de
propaganda política,
sobre  todo  na  obra
de Josep Renau.

CMCCT
CCEC

FA2.B8.8.2.  Realiza
unha  composición
plástica  mediante  a
técnica da colaxe.

CCEC

b
d
e
n

B8.15.  Comedia
musical:  Fred
Astaire  e  Gene
Kelly.

B8.9.  Analizar  as
claves  narrativas  e
plásticas  da
comedia  musical
norteamericana
utilizando,  entre
outras, a filmografía
de  Fred  Astaire  e
de Gene Kelly.

FA2.B8.9.1.  Comenta
as  claves  da
comedia  musical
norteamericana,
utilizando,  entre
outros,  as  películas
de Fred Astaire e de
Gene Kelly.

CCEC

b
d
e
h
n

B8.16.  Industria  do
cine:  Hollywood.
Grandes
compañías
americanas:
Warner  Brothers,
United  Artist,
Columbia  e  Metro
Goldwyn Mayer.

B8.17. O cine clásico
americano  e  os
seus estilos

B8.10.  Razoar  a
importancia  dos
grandes  estudios
cinematográficos na
historia  e  no
desenvolvemento
do cine.

FA2.B8.10.1.  Explica
a  importancia  dos
estudios de cine de
Hollywood.

CD
CCEC

FA2.B8.10.2.  Analiza
as  claves  do
nacemento  das
grandes  compañías
norteamericanas  de
cine:  Warner
Brothers,  United
Artist,  Columbia  e
Metro-Goldwyn-
Mayer.

CSIEE
CCEC

b
d
e

B8.18.  Cine  de
suspense:  Alfred
Hitchcock.

B8.11.  Analizar  o
tempo  narrativo  do
xénero  do
suspense.

FA2.B8.11.1.  Analiza
as claves narrativas
do  xénero  do
suspense,

CCEC

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 155



n nomeadamente
referido á filmografía
de Alfred Hitchcock.

b
d
e
n

B8.19.  A  comedia
amarga:  "To be or
not to be", de Ernst
Lubitsch, e "O gran
ditador", de Charlie
Chaplin.

B8.12.  Explicar  as
claves  da  comedia
con  formulacións
sociais.

FA2.B8.12.1. Describe
as  claves  da
comedia  ácida  ou
amarga,
comentando,  entre
outras  posibles,  as
películas: "To be or
not to be", de Ernst
Lubitsch,  e  "O gran
ditador",  de  Charlie
Chaplin.

CCEC

b
d
e
n

B8.20.  Amor  e
guerra:
"Casablanca",  de
Michael Curtiz.

B8.13.  Expor  a
relación entre amor
e guerra no cine.

FA2.B8.13.1. Identifica
as  claves
cinematográficas  de
"Casablanca",  de
Michael Curtiz.

CCEC

b
d
e
h
n

B8.21.  Cine
neorrealista
italiano:  "Roma,
cidade  aberta",  de
Roberto  Rossellini,
e  "Ladrón  de
bicicletas",  de
Vittorio de Sica.

B8.14.  Describir  as
características
formais  e
argumentais  da
comedia,  o
suspense  e  o  cine
neorrealista.

FA2.B8.14.1.
Comenta  as
características  do
cine  neorrealista
italiano,  sobre  todo
nas  películas
"Roma,  cidade
aberta"  e  "Alemaña
ano  cero",  de
Roberto  Rossellini,
e  "Ladrón  de
bicicletas",  de
Vittorio de Sica.

CCEC

Bloque 9. O Funcionalismo e as décadas dos 40 e dos 50

b
d
e
h
n

B9.1.  Forma  e
función  nas  artes
utilitarias:  "a
función  fai  a
forma".

B9.2.  Arquitectura:
simplificación
ornamental.
Xeometría  e
matemática  como
mensaxe
primordial.

B9.1.  Debater  acerca
dos  valores
plásticos  da
arquitectura
funcional.

FA2.B9.1.1.  Explica  a
idea: "a función fai a
forma".

CMCCT
CCEC

FA2.B9.1.2.  Comenta
a frase do arquitecto
Mies van der Rohe:
"Menos é máis".

CCEC

b
d
e
h
n
p

B9.2.  Arquitectura:
simplificación
ornamental.
Xeometría  e
matemática  como
mensaxe
primordial.

B9.3.  Funcionalismo
orgánico
escandinavo:  Alvar
Aalto,  Eero  Aarnio
e Arne Jacobsen.

B9.4.  Moblaxe
funcionalista.

B9.2.  Identificar  a
tipoloxía  do edificio
funcional.

FA2.B9.2.1.  Comenta
as  claves  da
arquitectura
funcional.

CCEC

FA2.B9.2.2. Explica as
claves  do
funcionalismo
orgánico
escandinavo,
comentando  a  obra
de Alvar Aalto, Eero
Aarnio,  Arne
Jacobsen  e  o
norteamericano
Eero Saarinen.

CCEC

FA2.B9.2.3.  Sinala  as
claves  da  moblaxe
escandinava.

CCEC

FA2.B9.2.4.  Compara
o  moble

CAA
CCEC
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funcionalista  con
outros  estilos
anteriores  e
posteriores.

b
d
e
n

B9.5.  A  obra  de
Ludwig  Mies  van
der  Rohe,  Frank
Lloyd  Wright  e  Le
Corbusier.

B9.3.  Comparar  as
creacións  dos
arquitectos  desta
corrente  creativa
máis relevantes.

FA2.B9.3.1.  Identifica
as  principais
creacións
arquitectónicas  de
Mies  van  de  Rohe,
Frank  Lloyd  Wright
e Le Corbusier.

CCEC

b
d
e
h
n

B9.6.  Deseño
industrial.  Bauhaus
e  a  súa  influencia
posterior.

B9.4.  Relacionar  a
orixe  do  deseño
industrial  e  a
produción en serie.

FA2.B9.4.1. Relaciona
a  escola  alemá
Bauhaus co deseño
industrial.

CSIEE
CCEC

b
d
e
h
n
p

B9.7. Cómic español.
B9.8.  Francisco

Ibáñez.  Editorial
Bruguera.

B9.5.  Comentar  a
importancia  do
cómic español.

FA2.B9.5.1. Recoñece
as  claves  do  éxito
do  cómic  español,
incidindo na obra de
Francisco  Ibáñez  e
na súa relación coa
editorial Bruguera.

CSIEE
CCEC

b
d
e
h
n

B9.9.  Cine:  dominio
do  cine
norteamericano.
Grandes
directores:  John
Ford  e  John
Houston.

B9.6.  Debater  acerca
da  supremacía
comercial  das
producións
cinematográficas
norteamericanas  e
analizar  as  súas
posibles causas.

FA2.B9.6.1.  Analiza  o
dominio europeo da
cinematografía
americana e a obra
dos  grandes
directores
norteamericanos,
nomeadamente
John  Ford  e  John
Houston.

CCL
CCEC

b
d
e
h
n

B9.10.  A  gran
comedia. O alemán
Billy Wilder.

B9.7.  Analizar a gran
comedia
cinematográfica,
remarcando a  obra
do  director  alemán
Billy Wilder.

FA2.B9.7.1.  Analiza  a
gran  comedia
cinematográfica,
remarcando  a  obra
plástica  do  director
alemán Billy Wilder.

CCEC

b
d
e
h
n

B9.11.  Cine español.
Estudios Bronston.

B9.8.  Analizar  as
claves  da  creación
dos  estudios
Bronston  en
España.

FA2.B9.8.1.  Comenta
a  cinematografía
española  e  a
importancia  dos
estudios Bronston.

CSIEE
CCEC

b
d
e
h
n

B9.12.  Comedia
española:  Luís
García Berlanga.

B9.9.  Relacionar  a
obra
cinematográfica  de
Luís  García
Berlanga  coa
sociedade española
do seu tempo.

FA2.B9.9.1.  Analiza
as  claves  da
comedia  na  obra
cinematográfica  de
Luís  García
Berlanga.

CCEC

b
d
e
h
n

B9.13.  Moda:  alta
costura.  Obra  de
Cristóbal
Balenciaga.  O
"new  look"  de
Christian Dior.

B9.10.  Explicar  as
claves da moda de
alta  costura  e  os
seus
condicionantes
artísticos  e
económicos.

FA2.B9.10.1.  Analiza
a industria da moda
de  alta  costura
aplicando,  entre
outras,  a  obra
creativa de Cristóbal
Balenciaga.

CD
CCEC

b
d
e
h
n

B9.14.  A  música
neorromántica  de
Joaquín  Rodrigo:
"Concerto  de
Aranjuez".

B9.11.  Recoñecer  a
música  do  mestre
Rodrigo,
especialmente  o
"Concerto  de
Aranjuez",

FA2.B9.11.1.
Relaciona  a  obra
musical  de  Joaquín
Rodrigo  co
romanticismo
musical  anterior,

CCEC
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analizando
diferentes  versións
da súa obra.

sinalando  a
importancia  mundial
do  "Concerto  de
Aranjuez".

b
d
e
h
n

B9.15.  Danza
contemporánea:
coreografías  de
Maurice  Béjart  e
Roland Petit.

B9.12.  Analizar  a
evolución  das
coreografías  no
ballet,  desde  os
ballets rusos ata as
novas  creacións,
por  exemplo  de
Maurice  Bejart  e
Roland Petit.

FA2.B9.12.1.
Comenta  as  claves
da danza moderna e
as  coreografías  de
Maurice  Béjart  e
Roland Petit.

CCEC

Bloque 10. Os Anos 60 e 70

b
d
e
h
n

B10.1.  Arquitectura.
Estilo internacional.

B10.2.  Arquitectura
española:
Francisco  Javier
Sáenz  de  Oiza  e
Miguel Fisac.

B10.1.  Analizar  a
evolución  na
arquitectura,
intentando  dilucidar
posibles  estilos  ou
a  evolución  desde
os  edificios
anteriores.

FA2.B10.1.1.
Comenta  a
uniformidade
estilística  mundial
do  estilo
arquitectónico
denominado  "estilo
internacional".

CCEC

FA2.B10.1.2.  Analiza
a  arquitectura
española,
nomeadamente  os
traballos  de
Francisco  Javier
Sáenz  de  Oiza  e
Miguel Fisac.

CCEC

b
d
e
h
n

B10.3.
Expresionismo
figurativo  e
expresionismo
abstracto.  Pintura
hiperrealista.

B10.4.
Expresionismo
abstracto:  Jackson
Pollock  e  Mark
Rothko.

B10.5.
Expresionismo
figurativo:  Francis
Bacon  e  Lucian
Freud.

B10.6. Hiperrealismo:
David  Hockney,
Antonio  López  e
Eduardo Naranjo.

B10.7.  Importancia
histórica  dos
grupos  españois
de  artistas
plásticos "El  Paso"
(1957)  e  o  seu
antecesor  "Dau  al
Set " (1948).

B10.2.  Explicar  as
claves  conceptuais
e  plásticas  do
expresionismo
figurativo,  do
expresionismo
abstracto,  do  Pop
Art,  do
hiperrealismo  e  da
arte cinética.

FA2.B10.2.1.
Comenta  as  claves
do  expresionismo
figurativo,  desde  o
expresionismo
alemán  ata  a  obra
de Francis Bacon e
de Lucian Freud.

CCEC

FA2.B10.2.2.  Explica
a  obra  pictórica  de
Jackson  Pollock  e
de Mark Rothko.

CCEC

FA2.B10.2.3. Identifica
as claves da pintura
hiperrealista  e/ou
Pop  Art,
comparando  as
obras  de  David
Hockney  e  dos
españois  Antonio
López  e  Eduardo
Naranjo,  entre
outros.

CCEC

FA2.B10.2.4.  Analiza
as  claves  artísticas
das  correntes
expresionistas.

CCEC

b
d
e
h
n

B10.8.  O
expresionismo  na
escultura española.

B10.9.  Escultores
vascos:  Jorge
Oteiza,  Eduardo
Chillida  e  Agustín

B10.3.  Recoñecer  os
principais  estilos
escultóricos
españois,  a
escultura  vasca,  a
abstracción
xeométrica  e

FA2.B10.3.1.  Analiza
a  importancia  da
escultura
expresionista
española.

CCEC

FA2.B10.3.2. Describe
a  importancia  da

CCEC
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Ibarrola.
B10.10.  Abstracción

geométrica:  Pablo
Palazuelo,  Martín
Chirino  e  Amadeo
Gabino.

B10.11.  Movemento
cinético:  Eusebio
Sempere.

outras. escultura  vasca  e
indica  as  obras  de
Jorge  Oteiza,
Eduardo  Chillida  e
Agustín Ibarrola.

FA2.B10.3.3.
Comenta  a
abstracción
xeométrica
escultórica  na  obra
de  Martín  Chirino,
Amadeo  Gabino,
Pablo  Palazuelo,
Pablo  Serrano  e
Gustavo  Torner,
entre outros.

CCEC

FA2.B10.3.4.  Analiza
a  arte  cinética  e  a
relación  coa  obra
creativa de Eusebio
Sempere.

CCEC

b
d
e
h
n

B10.12. Fotografía: o
sensualismo  de
David Hamilton e a
elegancia  de  Juan
Gyenes.

B10.4.  Analizar  as
diferentes  visións
da  realidade  a
través da fotografía.

FA2.B10.4.1.
Compara  a
concepción  plástica
na  obra  fotográfica
de  David  Hamilton,
Juan Gyenes, Irving
Penn e outros.

CCEC

b
d
e
h
i
n

B10.13.  Música.  O
son estéreo. 

B10.5.  Explicar  os
avances  técnicos
na  reprodución  do
son  e  expor  as
claves  técnicas  da
música
estereofónica  e  a
súa evolución ata a
actualidade.

FA2.B10.5.1.
Comenta  as  claves
do  son  musical
monofónico,
estereofónico,
dolby, 5.1 e 7.1.

CMCCT
CCEC

b
d
e
h
n
p

B10.14.  Música Pop:
The Beatles. 

B10.15.  Grandes
concertos  de
masas.  Cultura  de
fans.

B10.16.  O  jazz
alcanza un público
de  masas:  Chet
Baker,  Miles  Davis
e Chick Corea.

B10.6.  Comparar  os
movementos
musicais
occidentais:  pop,
rock,  jazz,  blues,
etc.

FA2.B10.6.1.  Analiza
as claves da música
pop. 

CD
CCEC

FA2.B10.6.2. Identifica
as  principais
cancións  dos
Beatles.

CCEC

FA2.B10.6.3.  Explica
as  claves  do
movemento Fans.

CSC
CCEC

FA2.B10.6.4.
Comenta  a
aceptación
maioritaria do jazz.

CCEC

FA2.B10.6.5.  Analiza
a  obra  jazzística  e
vital  de Miles Davis
e Chet Baker.

CCEC

b
d
e
h
n

B10.17.  Novo  cine
español. O cine da
transición:  Saura,
Camus,  Picazo,
Patino,  Erice,
Borau  e  a  Escola
de Barcelona.

B10.7.  Analizar  os
cambios  que  se
producen  na
cinematografía
española durante  a
transición.

FA2.B10.7.1. Describe
a evolución do cine
español  no  período
da transición.

CCEC

b
d

B10.18.  Cine.  Novo
impulso

B10.8.  Valorar  a
importancia  para  a

FA2.B10.8.1.
Comenta  o

CSIEE
CCEC
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e
h
n

norteamericano:
Francis  Ford
Coppola. 

industria do cine da
obra  creativa  de
Francis  Ford
Coppola,  George
Lucas e outros.

rexurdimento  do
gran  cine
norteamericano  coa
obra
cinematográfica  de
Francis  Ford
Coppola.

b
d
e
h
n

B10.19.  Gran  cine
xaponés:  Akira
Kurosawa.

B10.9.  Comparar  o
cine  europeo,  o
norteamericano e o
oriental.

FA2.B10.9.1.  Analiza
a  filmografía  do
director  xaponés
Akira Kurosawa.

CCEC

b
d
e
g
h
n

B10.20.  Nacemento
da televisión como
fenómeno  de
comunicación  de
masas.

B10.10.  Analizar  a
importancia
crecente  da
televisión  como
fenómeno  de
comunicación  e  a
súa  importancia  na
arte.

FA2.B10.10.1.
Recoñece o paso da
televisión  a  ser  un
fenómeno  de
comunicación  de
masas.

CCL
CCEC

b
d
e
h
n

B10.21.  Cómic:  éxito
internacional  da
editorial Marvel.

B10.11.  Comentar  a
nova  xeración  de
superheroes  do
cómic,
nomeadamente coa
editorial  "Marvel"  e
a obra de Stan Le.

FA2.B10.11.1.  Explica
as  claves  do  éxito
mundial  da  editorial
de cómics Marvel.

CCEC

b
d
e
h
n

B10.22.  Auxe  do
flamenco:  Paco  de
Lucía  e  Camarón
de la Isla.

B10.23.  Baile
flamenco:  Antonio,
Carmen Amaya e a
compañía  de
Antonio Gades.

B10.12.  Expor  a
importancia  da
música flamenca en
todo o mundo.

FA2.B10.12.1.
Identifica  a  obra
musical de Paco de
Lucía e de Camarón
de la Isla.

CCEC

FA2.B10.12.2.  Explica
as  claves  do  éxito
internacional  do
flamenco.

CCEC

FA2.B10.12.3.
Recoñece  a
importancia do baile
flamenco no mundo,
con  referencia  á
danza  e  ás
coreografías  de
Carmen  Amaya  e
Antonio Gades.

CSC
CCEC

FA2.B10.12.4.  Analiza
a  situación  do
flamenco en España
e  establece
conclusións  a  partir
dos datos obtidos.

CCEC

b
d
e
h
n

B10.24.  Moda
europea.

B10.25.  Moda
francesa:  Yves
Saint Laurent.

B10.13.  Comentar  a
evolución  na  moda
europea  deste
tempo.

FA2.B10.13.1.  Analiza
a  importancia  da
moda francesa,  con
referencia  ás
creacións  de  Yves
Saint Laurent.

CAA
CCEC

Bloque 11. Os Anos 80-90

b
d
e
h
n

B11.1.  Arquitectura.
Estilo posmoderno.
O  edificio  como
espectáculo.

B11.1.  Analizar  a
evolución  da
arquitectura  desde
a  uniformidade
racionalista  ao
barroquismo

FA2.B11.1.1.  Explica
a  evolución  da
arquitectura,  desde
o  edificio  como
función  ao  edificio
como espectáculo.

CCEC
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p personalista  do
creador.

b
d
e
h
n

B11.2.  Escultura:
exceso  figurativo.
Obra  de  Fernando
Botero  e  Alberto
Giacometti.

B11.2.  Comentar  a
evolución
escultórica  en
Occidente

FA2.B11.2.1.
Compara  as  obras
escultóricas  de
Fernando  Botero  e
Alberto Giacometti.

CCEC

b
d
e
g
h
n
p

B11.3.  A  música
como  acción
política  de  masas.
"Live Aid".

B11.3.  Analizar  o
fenómeno  social
que supón a música
en  vivo
retransmitida  a
través da televisión.

FA2.B11.3.1.  Analiza
a  forza  da  música
pop  e  a  súa
capacidade de crear
acción  política,
explicando  o
fenómeno  musical
"Live Aid".

CSC
CCEC

b
d
e
g
h
n

B11.4.  Eclosión  da
moda  como
fenómeno  de
masas. 

B11.5. Novo ideal de
beleza  colectivo:
substitución  das
actrices  polas
supermodelos.

B11.4.  Debater
acerca  do  ideal  de
beleza  en  relación
co éxito mediático e
social  das
supermodelos.

FA2.B11.4.1.
Comenta a eclosión
da  moda  como
fenómeno  de
masas.

CSC
CCEC

FA2.B11.4.2.  Explica
a idea de beleza en
referencia  ao  éxito
das supermodelos.

CCEC

FA2.B11.4.3.  Analiza
o cambio de patrón
estético  desde  as
actrices  cara  ás
modelos.

CCEC

b
d
e
g
h
n

B11.6.  O  desfile  de
modas  como
espectáculo
multimedia.

B11.7.  O/a
deseñador/a  como
estrela mediática.

B11.8.  Industria  do
"prêt  à  porter".  O
mundo  dos
complementos. 

B11.9.  Grandes
deseñadores:
Alexander
McQueen,
Valentino,  Chanel
(Lagerfeld),  Dior
(John  Galliano),
Armani,  Versace,
Calvin  Klein,  Tom
Ford  e  Carolina
Herrera.

B11.5.  Comparar  as
creacións  no
mundo  da  moda
dos/das
deseñadores/as
máis relevantes.

FA2.B11.5.1.
Comenta  a
evolución dos pases
de  modelos  a
espectáculos
audiovisuais.

CD
CCEC

FA2.B11.5.2.  Explica
o  auxe  dos/das
deseñadores/as nos
medios  de
comunicación  de
masas.

CSIEE
CCEC

FA2.B11.5.3. Identifica
as claves estilísticas
dos  principais
deseñadores  de
moda:  Alexander
McQueen,
Valentino,  Chanel
(Lagerfeld),  Dior
(John  Galliano),
Armani,  Versace,
Calvin  Klein,  Tom
Ford  e  Carolina
Herrera.

CAA
CCEC

b
d
e
g
h
n

B11.10.  Pop  dos
anos  80  e  90:
Madonna  e
Michael Jackson.

B11.11.  Novo  papel
do/da  artista  na
industria musical.

B11.6.  Analizar  o
cambio  filosófico
que supón asumir o
novo  papel  do/da
artista  como
fenómeno  mutante,
e  a  actividade
metamórfica  de
Michael  Jackson  e
Madonna.

FA2.B11.6.1.  Analiza
a  obra  musical  e
artística  de  Michael
Jackson  e
Madonna.

CSIEE
CCEC
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b
d
e
h
n

B11.12.  Danza
española:
compañías de Sara
Baras  e  Joaquín
Cortés.

B11.7.  Expor  a
importancia  das
compañías
musicais  españolas
en  todo  o  mundo,
destacando
especialmente  a
difusión  das
compañías
flamencas.

FA2.B11.7.1.  Explica
a  importancia  das
compañías  de
danza  e  das
coreografías  de
Sara  Baras  e  de
Joaquín Cortés.

CSIEE
CCEC

b
d
e
h
n

B11.13.  Cine
español.
Proxección
internacional:  José
Luís  Garci,
Fernando  Trueba,
Fernando  Fernán
Gómez,  Pedro
Almodóvar  e
Alejandro
Amenábar.

B11.8.  Recoñecer  as
principais  obras
cinematográficas
dos  creadores
españois,  e  valorar
o  seu  éxito
internacional.

FA2.B11.8.1.
Recoñece  a  obra
cinematográfica  dos
directores  máis
importantes  de
España:  José  Luís
Garci,  Fernando
Trueba,  Fernando
Fernán  Gómez,
Pedro  Almodóvar,
Alejandro
Amenábar,  Álex  de
la Iglesia, etc.

CCEC

b
c
d
e
h
n

B11.14.  Directoras
españolas,  novas
miradas  da
realidade:  Pilar
Miró e Icíar Bollaín.

B11.9.  Valorar  a
irrupción  das
directoras
españolas  no
panorama
cinematográfico
español  e
internacional,
analizando  a  súa
obra  artística:  Pilar
Miró,  Iciar  Bollaín,
Josefina  Molina,
etc.

FA2.B11.9.1.  Analiza
o  labor  creativo  de
Pilar  Miró,  Icíar
Bollaín  e  outras
directoras
españolas.

CCEC

FA2.B11.9.2.  Analiza
en  termos  de
diversidade  e
complementariedad
e  o  cine  español
feminino  e
masculino.

CSC
CCEC

b
d
e
g
h
i
n

B11.15.  Televisión:
aparición da cor. 

B11.16.
Retransmisións  en
directo: olimpíadas,
fútbol,  concertos  e
guerras.

B11.10.  Explicar  a
evolución técnica e
escenográfica  do
paso  da  televisión
en branco e negro á
televisión en cor.

FA2.B11.10.1.  Explica
a  evolución  da
técnica  televisiva
desde  o  branco  e
negro á cor.

CMCCT
CCEC

FA2.B11.10.2.
Relaciona  a
televisión  e  os
grandes  eventos
seguidos  en  directo
a  través  dela:
olimpíadas,  fútbol,
concertos e guerras.

CSC
CCEC

b
d
e
h
n

B11.17.  Fotografía
en  España:
Cristina  García-
Rodero  e  Alberto
García Alix.

B11.11.  Analizar  a
realidade  social
española  a  través
da  mirada
fotográfica  de
Cristina  García
Rodero  e  Alberto
García-Alix.

FA2.B11.11.1.
Comenta a visión de
España  e  a  súa
xente  reflectida  na
obra  fotográfica  de
Cristina  García
Rodero  e  Alberto
García-Alix.

CCEC

b
d
e
h
i
n

B11.18.  Cine  de
animación:
Estudios  Pixar;
estrea  de  "Toy
Story".

B11.12.  Comentar  a
evolución  do  cine
de animación.

FA2.B11.12.1.
Comenta o éxito das
películas  de
animación  das
produtoras  Pixar  e
Dream  Works,  e  a
súa  relación  coas
novas  técnicas  de
animación dixitais.

CCEC
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Bloque 12. Os anos 2000 a 2013

a
b
e
g
h
n

B12.1.  O ecoloxismo
e a arte.

B12.1.  Analizar  a
importancia  do
ecoloxismo  e  da
creación  artística
relacionada  con
esta filosofía.

FA2.B12.1.1.  Analiza
as  manifestacións
artísticas
relacionadas  co
ecoloxismo
utilizando,  entre
outras,  as
fotografías de Ansel
Adams,  a  película
"Dersu Uzala", ou os
documentais  de
Félix  Rodríguez  de
la  Fuente  ou  do
National
Geographic.

CSC
CCEC

a
b
d
e
h
n

B12.2.  Islamismo
radical:  destrución
das  imaxes
relixiosas.

B12.2.  Debater
acerca  do
islamismo radical  e
da  iconoclastia  a
través  da  historia
da arte.

FA2.B12.2.1.
Comenta  o
concepto
iconoclasta  do
islamismo  radical,
en  referencia,  por
exemplo,  á
destrución  das
imaxes  de  Buda,
entre  outras
posibles.

CCL
CCEC

b
d
e
h
n

B12.3.  Arquitectura
máis  relevante  da
década:  Norman
Foster  (concepto
"High  Tech"),
Álvaro  Siza,  Peter
Zumthor,  Jean
Nouvel,  Reem
Koolhaas,  Rafael
Moneo,  Shigeru
Ban,  Souto  de
Moura, etc.

B12.4.  A construción
como  espectáculo
e  a  súa  polémica:
Frank  Gehry  e
Santiago
Calatrava.

B12.3.  Identificar  os
edificios  máis
relevantes  da
década, en España
e  no  resto  do
mundo.

FA2.B12.3.1.  Analiza
os edificios estrela e
a  súa  repercusión
mundial.

CCEC

FA2.B12.3.2.
Compara  as
creacións
emblemáticas  de
Frank  Gehry,
Santiago  Calatrava
e  Norman  Foster,
entre  outros
posibles.

CCEC

b
d
e
h
n

B12.5.  Obra de Zara
Hadid.

B12.4.  Comparar  a
obra  arquitectónica
de Zara Hadid  coa
do  resto  de
arquitectos/as
contemporáneos/as
.

FA2.B12.4.1.
Comenta  a  obra
arquitectónica  de
Zara Hadid.

CCEC

b
d
e
g
h
n
p

B12.6.  Tecnoloxía
dixital:  cine,
televisión,
fotografía  e
música.

B12.7.
Internacionalismo
universal: internet.

B12.8.  Novas  canles
de  promoción
artística:  blogs,
redes  sociais  e
plataformas  como
YouTube,  Vimeo,

B12.5.  Explicar  a
importancia  de
internet na creación
artística.

FA2.B12.5.1. Describe
a  importancia  de
internet  na  arte
actual.

CD
CCEC

FA2.B12.5.2.  Analiza
a tecnoloxía dixital e
a  súa  relación  coa
creación artística.

CD
CCEC

FA2.B12.5.3.  Explica
o  potencial  difusor
da creación artística
que supón YouTube
e outras plataformas
similares.

CD
CCEC
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Instagram,
Pinterest, etc.

b
d
e
h
n

B12.9.  Música  e
baile.  Novas
tendencias:  hip-
hop e dance.

B12.6.  Identificar
novas  formas  de
danza, tales como o
hip-hop e o dance.

FA2.B12.6.1.
Comenta  as  novas
coreografías
relacionadas co hip-
hop e o dance.

CCL
CCEC

b
d
e
h
n
p

B12.10.  Cine  en
español:  éxito
internacional  de
Guillermo del  Toro
con "O labirinto do
fauno".

B12.11.
Internacionalizació
n do cine español:
Juan  Antonio
Bayona  e  Rodrigo
Cortés.

B12.7. Analizar a obra
cinematográfica
española  recente,
en  referencia,  por
exemplo,  aos
traballos  de  Juan
Antonio  Bayona,
Jaume Balagueró e
outros posibles.

FA2.B12.7.1.
Comenta  a  obra
cinematográfica
española  recente,
en  referencia,  por
exemplo,  aos
traballos  de  Juan
Antonio  Bayona,
Daniel  Monzón,
Jaume  Balagueró,
etc.

CCEC

b
d
e
h
n

B12.12.  Xénero
documental  no
cine.

B12.8.  Coñecer  as
características
propias  do  xénero
documental no cine.

FA2.B12.8.1. Describe
as  características
máis importantes do
xénero  documental
no cine.

CCEC

b
d
e
g
h
n
p

B12.13.  Técnicas  da
produción
audiovisual.
Integración
multimedia.

B12.14.  Televisión:
series  de  TV,
equiparables  en
popularidade  e
audiencia ao cine.

B12.9.  Explicar  a
estrutura  narrativa
das  series  de
ficción  para
televisión  en
oposición  ao
sistema  narrativo
do cine.

FA2.B12.9.1.  Analiza
as  claves  da
produción  de  series
para televisión.

CCL
CCEC

FA2.B12.9.2.  Expón
os factores do éxito
de  audiencia  nas
series  para
televisión,  e  dá
exemplos.

CAA
CCEC

FA2.B12.9.3.
Compara  a  técnica
narrativa  das  series
televisivas  coa
ficción
cinematográfica.

CCEC

Unidades didácticas: secuencia e temporalización

Nº UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN

1 O Romanticismo 1ª

2  O Romanticismo tardío (1850-1900) 1ª

3 As Vangardas 1ª

4 O Modernismo-Art Nouveau 1ª

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 164



5 O Surrealismo e outras vangardas 2ª

6 Os felices anos vinte. Art Decó 2ª

7 A Gran Depresión e a arte da súa época 3ª

8  A II Guerra Mundial 3ª

9 O Funcionalismo e as décadas dos 40-50 3ª

10 Os anos 60-70 3ª

11 Os anos 80-90 3ª

12 Os anos 2000 ao 2013 3ª

3.7. Historia da Arte

Obxectivos Historia da Arte

-Comprender e valorar  as diferenzas na concepción da arte no tempo e no espazo,

mediante a observación e o estudo de obras diversas, valorando en cada caso as súas

funcións, así como a interrelación dos múltiples factores que explican a súa evolución

ao longo da historia.  

 -Entender as obras de arte como resultado da creatividade artística e da capacidade

técnica por unha banda e, por outra, como obxecto de observación e de gozo estético.   

-Estudar as obras de arte mediante a aplicación dun método de análise e interpretación

dos diferentes compoñentes da linguaxe artística con sensibilidade e creatividade, para

afondar con rigor no seu coñecemento.   

-Recoñecer  e  caracterizar,  situándoas  no  tempo  e  no  espazo,  as  manifestacións

artísticas  máis  destacadas  dos  principais  estilos  e  artistas  da  arte  occidental,  con

especial  atención  a  Galicia,  valorando  a  súa  influencia  ou  pervivenza  en  etapas

posteriores.  

 -Contribuír  de forma activa á conservación do patrimonio cultural,  valorándoo como

fonte  de  riqueza  e  legado  que  debe  transmitirse  ás  xeracións  futuras,  rexeitando

aqueles comportamentos que o deterioren.  
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 -Establecer valoracións propias e críticas sobre diferentes obras da arte occidental, ou

doutras culturas, empregando con rigor e precisión a terminoloxía específica precisa,

desenvolvendo desta forma o gusto persoal e a capacidade de gozo estético.  

 -Realizar actividades de investigación en que sexa necesario analizar,  interpretar e

contrastar  información  obtida  de  diferentes  fontes,  como  medio  para  afondar  no

coñecemento dos distintos aspectos da historia da arte.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Historia da Arte. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias
clave

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

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

B1.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
grega,  en  relación
co  seu  contexto
histórico e cultural.

HAB1.1.1.  Explica  as
características
esenciais  da  arte
grega  e  a  súa
evolución  no  tempo
a  partir  de  fontes
históricas  ou
historiográficas.

CCEC

CCL

CAA

HAB1.1.2.  Define  o
concepto  de  orde
arquitectónica  e
compara  as  tres
ordes  da
arquitectura grega.

CCEC

CCL

CAA

HAB1.1.3. Describe os
tipos  de  templo
grego,  con
referencia  ás
características
arquitectónicas  e  a
decoración
escultórica.

CCEC

CCL

HAB1.1.4. Describe as
características  do
teatro  grego  e  a
función  das  súas
partes.

CCEC

CCL

HAB1.1.5.  Explica  a
evolución  da  figura
humana  masculina
na escultura grega a
partir do "Kouros" de
Anavysos,  o
"Doríforo"  (Policleto)
e  o  "Apoxiomenos"
(Lisipo).

CCEC

CCL

CAA

n B1.2.  A  función
social  da  arte  en
Grecia.

B1.2.  Explicar  a
función  social  da
arte  grega,

HAB1.2.1.  Especifica
quen  eran  os/as
principais clientes da

CCEC

CCL
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especificando  o
papel
desempeñado
polos/as  clientes  e
artistas,  e  as
relacións  entre
eles.

arte  grega,  e  a
consideración  social
da  arte  e  dos/das
artistas.

CSC

d

e

m

n

B1.3. 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).

HAB1.3.1.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes  obras
arquitectónicas
gregas:  Partenón,
Tribuna  das
Cariátides  do
Erecteion, templo de
Atenea Niké e teatro
de Epidauro.

CCEC

CCL

CAA

HAB1.3.2.  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).

CCEC

CCL

CAA

n

p

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

B1.4.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
romana, en relación
co  seu  contexto
histórico e cultural.

HAB1.4.1.  Explica  as
características
esenciais  da  arte
romana  e  a  súa
evolución  no  tempo
a  partir  de  fontes
históricas  ou
historiográficas.

CCEC

CCL

CAA

HAB1.4.2.  Especifica
as  achegas  da
arquitectura  romana
en  relación  coa
grega.

CCEC

CCL

CAA

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

CCEC

CCL

HAB1.4.4.  Compara  o
templo  e  o  teatro
romanos  cos
respectivos gregos.

CCEC

CCL

CAA
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HAB1.4.5.  Explica  os
trazos  principais  da
cidade  romana  a
partir  de  fontes
históricas  ou
historiográficas.

CCEC

CCL

CAA

HAB1.4.6.  Especifica
as  innovacións  da
escultura romana en
relación coa grega.

CCEC

CCL

CAA

HAB1.4.7. Describe as
características xerais
dos  mosaicos  e  a
pintura  en  Roma  a
partir  dunha  fonte
histórica  ou
historiográfica.

CCEC

CCL

CAA

n B1.5.  Función  social
da arte en Roma.

B1.5.  Explicar  a
función  social  da
arte  romana,
especificando  o
papel
desempeñado
polos/as  clientes  e
artistas,  e  as
relacións  entre
eles. 

HAB1.5.1.  Especifica
quen  eran  os/as
principais clientes da
arte  romana,  e  a
consideración  social
da  arte  e  dos/das
artistas.

CCEC

CCL

CSC

d

e

m

n

B1.6. Comentario de
obras  de  arte:
Roma.

B1.6.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas
da  arte  romana,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico).

HAB1.6.1.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes  obras
arquitectónicas
romanas:  Maison
Carrée  de  Nimes,
Panteón  de  Roma,
teatro  de  Mérida,
Coliseo  de  Roma,
basílica de Maxencio
e  Constantino  en
Roma,  ponte  de
Alcántara,  acueduto
de Segovia, arco de
Tito  en  Roma  e
columna de Traxano
en Roma.

CCEC

CCL

CAA

HAB1.6.2.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes
esculturas  romanas:
Augusto  de  Prima
Porta,  estatua
ecuestre  de  Marco
Aurelio,  relevo  do
Arco de Tito (detalle
dos  soldados  co
candelabro  e  outros
obxectos do Templo
de  Xerusalén)  e
relevo  da  columna
de Traxano.

CCEC

CCL

CAA
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d

e

g

m

n

B1.7.  Traballo  de
investigación
sobre  historia  da
arte.

B1.7.  Realizar  e
expor,
individualmente  ou
en  grupo,  traballos
de  investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

HAB1.7.1.  Realiza  un
traballo  de
investigación  sobre
Fidias.

CCEC

CCL

CAA

CD

CSIEE

HAB1.7.2.  Realiza  un
traballo  de
investigación sobre o
debate  acerca  da
autoría  grega  ou
romana  do  grupo
escultórico  de
"Laocoonte  e  os
seus fillos".

CCEC

CCL

CAA

CD

CSIEE

h

n

p

B1.8.  Conservación
do patrimonio: arte
grecorromana

B1.8.  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. 

HAB1.8.1.
Confecciona  un
catálogo, con breves
comentarios,  das
obras  máis
salientables  da  arte
antiga  que  se
conservan  en
Galicia.

CCEC

CCL

CAA

CSIEE

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

n B2.1.  Achega  cristiá
na  arquitectura  e
na iconografía.

B2.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
paleocristiá,  en
relación  co  seu
contexto histórico e
cultural.

HAB2.1.1.  Explica  as
características
esenciais  da  arte
paleocristiá  e  a  súa
evolución  no  tempo
a  partir  de  fontes
históricas  ou
historiográficas.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.1.2.  Describe  a
orixe,  a
características  e  a
función  da  basílica
paleocristiá.

CCEC

CCL

CSC

HAB2.1.3. Describe as
características  e
función  dos
baptisterios,
mausoleos  e
"martiria"
paleocristiáns,  e  as
súas partes.

CCEC

CCL

HAB2.1.4.  Explica  a
evolución  da  pintura
e o mosaico na arte
paleocristiá,  con
especial referencia á
iconografía.

CCEC

CCL

CAA

n B2.2. Arte bizantina. B2.2.  Recoñecer  e
explicar  as

HAB2.2.1.  Explica  as
características

CCEC

CCL
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concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
bizantina,  en
relación  co  seu
contexto histórico e
cultural.

esenciais  da  arte
bizantina a partir  de
fontes  históricas  ou
historiográficas. 

CAA

HAB2.2.2.  Explica  a
arquitectura
bizantina a través da
igrexa  de  Santa
Sofía  de
Constantinopla.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.2.3. Describe as
características  do
mosaico  bizantino  e
dos  temas
iconográficos  do
Pantocrátor e a Virxe
e a Déesis, así como
a  súa  influencia  na
arte occidental.

CCEC

CCL

CAA

d

e

m

n

B2.3. Comentario de
obras  de  arte
bizantina

B2.3.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas
da  arte  bizantina,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico).

HAB2.3.1.  Identifica,
analiza e comenta o
mosaico  do  Cortexo
da  emperatriz
Teodora en San Vital
de Rávena.

CCEC

CCL

CAA

n

p

B2.4.  Arte
prerrománica.

B2.4.  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.

HAB2.4.1.  Define  o
concepto  de  arte
prerrománica  e
especifica  as  súas
manifestacións  en
España e en Galicia.

CCEC

CCL

HAB2.4.2.  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).

CCEC

CCL

CAA

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

B2.5.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
románica,  en
relación  co  seu

HAB2.5.1. Describe as
características xerais
da  arte  románica  a
partir  de  fontes
históricas  ou
historiográficas. 

CCEC

CCL

CAA

HAB2.5.2. Describe as
características  e  as

CCEC

CCL
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contexto histórico e
cultural.

función  das  igrexas
e  dos  mosteiros  na
arte románica. 

CSC

HAB2.5.3.  Explica  as
características  da
escultura e a pintura
románicas,  con
especial referencia á
iconografía.

CCEC

CCL

n B2.6.  Función  social
da arte románica.

B2.6.  Explicar  a
función  social  da
arte  románica,
especificando  o
papel  de clientes e
artistas,  e  as
relacións  entre
eles.

HAB2.6.1.  Especifica
as  relacións  entre
artistas e clientes da
arte románica. 

CCEC

CCL

CSC

d

e

m

n

B2.7. Comentario de
obras  de  arte
románica.

B2.7.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas
da  arte  románica,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico).

HAB2.7.1.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  esculturas
románicas  do  Xuízo
Final  no tímpano de
Santa  Fe  de
Conques (Francia).

CCEC

CCL

CAA

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

B2.8,  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
gótica,  en  relación
co  seu  contexto
histórico e cultural.

HAB2.8.1. Describe as
características xerais
da  arte  gótica  a
partir  de  fontes
históricas  ou
historiográficas. 

CCEC

CCL

CAA

HAB2.8.2. Describe as
características  e  a
evolución  da
arquitectura gótica  e
especifica  os
cambios introducidos
respecto á románica.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.8.3. Describe as
características  e  a
evolución  da
escultura  gótica,  e
especifica  as  súas
diferenzas
tipolóxicas, formais e
iconográficas
respecto  á escultura
románica.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.8.4. Recoñece e
explica  as
innovacións  da
pintura  de  Giotto  e
do  Trecento  italiano
respecto  á  pintura
románica  e

CCEC

CCL

CAA
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bizantina.

HAB2.8.5.  Explica  as
innovacións  da
pintura  flamenga  do
século  XV  e  cita
algunhas  obras  dos
seus  principais
representantes.

CCEC

CCL

CAA

n B2.9.  Función  social
da arte gótica.

B2.9.  Explicar  a
función  social  da
arte  gótica,
especificando  o
papel
desempeñado  por
clientes e artistas, e
as  relacións  entre
eles.

HAB2.9.1.  Especifica
as  relacións  entre
artistas e clientes da
arte  gótica,  e  a súa
variación  respecto
ao románico.

CCEC

CCL

CSC

CAA

d

e

m

n

B2.10.  Comentario
de  obras  de  arte
gótica.

B2.10.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas
da  arte  gótica,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico).

HAB2.10.1.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes  obras
arquitectónicas
góticas:  fachada
occidental  da
catedral  de  Reims,
interior  da  planta
superior  da  Sainte
Chapelle de París.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.10.2.  Identifica,
analiza e comenta o
grupo  da
Anunciación  e  a
Visitación  da
catedral de Reims.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.10.3.  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.

CCEC

CCL

CAA

n

p

B2.11.  O  peculiar
desenvolvemento
artístico  da
Península  Ibérica.
Arte
hispanomusulmá.
O  Románico  no
Camiño  de

B2.11.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
románica  e  gótica
española  e

HAB2.11.1.  Explica  as
características  e
evolución  da  arte
románica e gótica en
España.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.11.2.  Explica  as
características xerais
da  arte  islámica  a

CCEC

CCL

CAA
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Santiago. O Gótico
e  a  súa  longa
duración.

hispano-musulmá,
relacionando  cada
un dos seus estilos
cos  seus
respectivos
contextos históricos
e culturais.

partir  de  fontes
históricas  ou
historiográficas.

HAB2.11.3.  Describe
os  trazos  esenciais
da  mesquita  e  o
pazo islámico.

CCEC

CCL

CSC

HAB2.11.4.  Explica  a
evolución  da  arte
hispanomusulmá.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.11.5.  Explica  as
características  da
arte  mudéxar  e
especifica,  con
exemplos  de  obras
concretas,  as
diferenzas  entre  o
mudéxar popular e o
cortesán.

CCEC

CCL

CAA

d

e

m

n

p

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

B2.12.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas
da  arte  medieval
española,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico).

HAB2.12.1.  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.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.12.2.  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  da  Peña
(Huesca)  e  fachada
de  Praterías  e
Pórtico  da Gloria  da
catedral  de
Santiago.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.12.3.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes
pinturas  murais
románicas:  bóveda
da  Anunciación  aos
pastores no Panteón
Real  de San Isidoro
de León, e ábsida de

CCEC

CCL

CAA
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San  Clemente  de
Tahull (Lleida).

HAB2.12.4.  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.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.12.5.  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 (Burgos).

CCEC

CCL

CAA

HAB2.12.6.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes  obras
hispanomusulmás:
Mesquita  de
Córdoba,  Aljafería
de Zaragoza, Giralda
de  Sevilla  e
Alhambra  de
Granada.

CCEC

CCL

CAA

d

e

g

m

n

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

B2.13.  Realizar  e
expor,
individualmente  ou
en  grupo,  traballos
de  investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

HAB2.13.1. Realiza un
traballo  de
investigación sobre o
tratamento
iconográfico  e  o
significado  da  visión
apocalíptica  de
Cristo  e  o  Xuízo
Final  na  arte
medieval.

CCEC

CCL

CAA

CD

CSIEE

h

n

p

B2.14. Conservación
do patrimonio: arte
medieval.

B2.14.  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.

HAB2.14.1.  Explica  a
importancia  da  arte
románica no Camiño
de Santiago.

CCEC

CCL

CSC

HAB2.14.2.
Confecciona  un
catálogo, con breves
comentarios,  das
obras  máis
salientables  de  arte
medieval  que  se
conservan  en
Galicia.

CCEC

CCL

CAA

CSIEE

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 174



mundo moderno

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

B3.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
do  Renacemento,
en  relación  co seu
contexto histórico e
cultural.

HAB3.1.1.  Explica  as
características
esenciais  do
Renacemento
italiano  e  a  súa
periodización a partir
de  fontes  históricas
ou historiográficas.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.1.2.  Especifica
as características da
arquitectura
renacentista  italiana
e  explica  a  súa
evolución,  desde  o
Quattrocento  ao
manierismo. 

CCEC

CCL

CAA

HAB3.1.3.  Especifica
as características da
escultura
renacentista  italiana
e  explica  a  súa
evolución,  desde  o
Quattrocento  ao
manierismo.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.1.4.  Especifica
as características da
pintura  renacentista
italiana  e  explica  a
súa evolución, desde
o  Quattrocento  ao
manierismo.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.1.5.  Compara  a
pintura  italiana  do
Quattrocento  coa
dos  pintores  góticos
flamengos
contemporáneos.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.1.6.  Explica  a
peculiaridade  da
pintura veneciana do
Cinquecento  e  cita
os  artistas  máis
representativos.

CCEC

CCL

CAA

n B3.2.  Función  social
da  arte  no
Renacemento

B3.2.  Explicar  a
función  social  da
arte  especificando
o  papel
desempeñado  por
patróns,
academias, clientes
e  artistas,  e  as
relacións  entre
eles.

HAB3.2.1.  Describe  a
práctica  do
patrocinio  no
Renacemento
italiano  e  as  novas
reivindicacións  dos
artistas  en  relación
co  seu
recoñecemento
social  e  a  natureza
do seu labor. 

CCEC

CCL

CSC

d

e

m

B3.3. Comentario de
obras de arte: arte
do Renacemento.

B3.3.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas

HAB3.3.1.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes  obras

CCEC

CCL

CAA
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n da  arte  do
Renacemento,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico). 

arquitectónicas  do
Renacemento
italiano:  cúpula  de
Santa  María  das
Flores  e  interior  da
igrexa  de  San
Lorenzo,  ambas  en
Florencia  e  de
Brunelleschi;  pazo
Médici-Riccardi  en
Florencia,  de
Michelozzo;  fachada
de  Santa  María
Novella  e  do  pazo
Rucellai,  ambos  en
Florencia  e  de
Alberti;  templo  de
San  Pietro  in
Montorio  en  Roma,
de Bramante; cúpula
e proxecto de planta
de  San  Pedro  do
Vaticano,  de
Michelangelo;  Il
Gesù  en  Roma,  de
Giacomo della Porta
e  Vignola;  Villa
Capra  (Villa
Rotonda)  en
Vicenza, de Palladio.

HAB3.3.2.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes
esculturas  do
Renacemento
italiano:  primeiro
panel  da  "Porta  do
Paraíso"  (da
creación do mundo á
expulsión  do
Paraíso),  de
Ghiberti;
"Gattamelata",  de
Donatello;  "Piedade"
do Vaticano, "David",
"Moisés"  e  as
tumbas  mediceas,
de  Michelangelo;  "O
rapto  das  sabinas",
de Giambologna.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.3.3.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes
pinturas  do
Renacemento
italiano: "O tributo da
moeda"  e  A
"Trindade",  de
Masaccio;
"Anunciación"  do

CCEC

CCL

CAA

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 176



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; "As vodas
de  Caná",  de
Veronés.

n B3.4. A recepción da
estética
renacentista  na
Península Ibérica.

B3.4.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
española  do
Renacemento,  en
relación  co  seu
contexto histórico e
cultural.

HAB3.4.1.  Especifica
as  características
peculiares  do
Renacemento
español  en
comparación  co
italiano. 

CCEC

CCL

CAA

HAB3.4.2.  Describe  a
evolución  da
arquitectura
renacentista
española.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.4.3.  Explica  a
peculiaridade  da
escultura
renacentista
española. 

CCEC

CCL

CAA

HAB3.4.4.  Explica  as
características  da
pintura  de  El  Greco
a  través  dalgunhas
das súas obras máis
representativas.

CCEC

CCL

CAA

d

e

m

n

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

B3.5.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas
da arte española do
Renacemento,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico

HAB3.5.1.  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

CCEC

CCL

CAA
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e histórico). de  San  Lorenzo  de
El  Escorial,  de Juan
de Herrera.

HAB3.5.2.  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.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.5.3.  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".

CCEC

CCL

CAA

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

B3.6.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
do  Barroco,  en
relación  co  seu
contexto histórico e
cultural.

HAB3.6.1.  Explica  as
características
esenciais  do
Barroco.

CCEC

CCL

HAB3.6.2.  Especifica
as diferenzas entre a
concepción  barroca
da  arte  e  a
renacentista.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.6.3.  Compara  a
arquitectura  barroca
coa renacentista.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.6.4.  Explica  as
características xerais
do  urbanismo
barroco.

CCEC

CCL

HAB3.6.5.  Compara  a
escultura  barroca
coa  renacentista  a
través  da
representación  de
"David" por
Michelangelo  e  por
Bernini.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.6.6. Describe as
características xerais
da pintura barroca e
especifica  as
diferenzas  entre  a

CCEC

CCL

CAA

CSC
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Europa  católica  e  a
protestante.

HAB3.6.7.  Distingue  e
caracteriza  as
grandes  tendencias
da  pintura  barroca
en  Italia  e  os  seus
principais
representantes.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.6.8.  Especifica
as peculiaridades da
pintura  barroca
flamenga  e
holandesa.

CCEC

CCL

CAA

n B3.7.  Función  social
da  arte  no
Barroco.

B3.7.  Explicar  a
función  social  da
arte  especificando
o  papel
desempeñado  por
patróns,
academias, clientes
e  artistas,  e  as
relacións  entre
eles.

HAB3.7.1.  Describe  o
papel  desempeñado
no século XVIII polas
academias  en  toda
Europa  e,  en
particular, polo Salón
de París.

CCEC

CCL

CSC

d

e

m

n

B3.8. Comentario de
obras de arte: arte
do Barroco.

B3.8.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas
da arte do Barroco,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico). 

HAB3.8.1.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes  obras
arquitectónicas  do
Barroco  europeo  do
século XVII: fachada
de  San  Pedro  do
Vaticano,  de  Carlo
Maderno;  columnata
da  praza  de  San
Pedro  do  Vaticano,
de  Bernini;  San
Carlos  das  Catro
Fontes en Roma, de
Borromini;  Pazo  de
Versalles,  de  Le
Vau, J.H.  Mansart  e
Le Nôtre. 

CCEC

CCL

CAA

HAB3.8.2.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes
esculturas  de
Bernini:  "David",
"Apolo" e "Dafne", "A
éxtase  de  Santa
Teresa", "Cátedra de
San Pedro".

CCEC

CCL

CAA

HAB3.8.3.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes
pinturas  do  Barroco
europeo  do  século
XVII:  "Vocación  de
San Mateo" e "Morte
da  Virxe",  de

CCEC

CCL

CAA
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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.

n B3.9.  Barroco
hispánico.
Urbanismo  e
arquitectura.
Imaxinaría
barroca.  Achega
da  pintura
española:  grandes
figuras  do  Século
de Ouro.

B3.9.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
española  do
Barroco,  en
relación  co  seu
contexto histórico e
cultural.

HAB3.9.1.  Explica  as
características  do
urbanismo  barroco
en  España  e  a
evolución  da
arquitectura
española  durante  o
século XVII.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.9.2.  Explica  as
características  da
imaxinaría  barroca
española  do  século
XVII  e  compara  a
escola  castelá  coa
andaluza. 

CCEC

CCL

CAA

HAB3.9.3.  Explica  as
características xerais
da  pintura  española
do século XVII.

CCEC

CCL

HAB3.9.4. Describe as
características  e
evolución  da  pintura
de  Velázquez  a
través  dalgunhas
das súas obras máis
significativas.

CCEC

CCL

CAA

d

e

m

n

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

B3.10.  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). 

HAB3.10.1.  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.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.10.2.  Identifica,
analiza  e  comenta

CCEC
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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.

CCL

CAA

HAB3.10.3.  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.

CCEC

CCL

CAA

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

B3.11.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  da  arte
do  século  XVIII,
relacionando  cada
un dos seus estilos
cos  seus
respectivos
contextos históricos
e culturais.

HAB3.11.1.  Explica  o
século  XVIII  como
época  de
coexistencia  de
vellos  e  novos
estilos artísticos nun
contexto histórico de
cambios profundos.

CCEC

CCL

CAA

CSC

HAB3.11.2. Compara o
Barroco  tardío  e  o
Rococó, e especifica
a  diferente
concepción da vida e
a arte que encerran.

CCEC

CCL

CAA

CSC

HAB3.11.3.  Explica  as
razóns  do
xurdimento  do

CCEC

CCL

CSC
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Neoclasicismo  e  as
súas  características
xerais  en
arquitectura,
escultura e pintura.

HAB3.11.4. Comenta a
escultura  neoclásica
a través da obra de
Canova.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.11.5.  Especifica
as  posibles
coincidencias entre o
Neoclasicismo  e  o
Romanticismo  na
pintura de David.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.11.6.  Distingue
entre  a  corrente
tradicional  e  a
clasicista  da
arquitectura  barroca
española  do  século
XVIII.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.11.7.  Explica  a
figura  de  Salzillo
como  derradeiro
representante  da
imaxinaría  relixiosa
española en madeira
policromada.

CCEC

CCL

CAA

d

e

m

n

p

B3.12.  Comentario
de  obras  de  arte:
arte  do  século
XVIII.

B3.12.  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). 

HAB3.12.1.  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.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.12.2.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes  obras
escultóricas  do
século  XVIII:  "A
oración no horto", de
Salzillo;  "Eros  e
Psique"  e  "Paulina
Bonaparte",  de
Canova.

CCEC

CCL

CAA

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 182



HAB3.12.3.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes  obras
de  David:  "O
xuramento  dos
Horacios" e "A morte
de Marat".

CCEC

CCL

CAA

d

e

g

m

n

B3.13.  Traballo  de
investigación  en
historia da arte.

B3.13.  Realizar  e
expor,
individualmente  ou
en  grupo,  traballos
de  investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

HAB3.13.1. 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.

CCEC

CCL

CAA

CD

CSIEE

h

n

p

B3.14. Conservación
do patrimonio: arte
moderna.

B3.14.  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. 

HAB3.14.1.
Confecciona  un
catálogo, con breves
comentarios,  das
obras  máis
salientables  da  arte
dos  séculos  XVI  ao
XVIII  que  se
conservan  en
Galicia.

CCEC

CCL

CAA

CSIEE

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación

n B4.1.  A  figura  de
Goya. 

B4.1. Analizar a obra
de  Goya  e
identificar  nela  os
trazos  propios  das
correntes  da  súa
época  e  os  que
anticipan  diversas
vangardas
posteriores. 

HAB4.1.1.  Analiza  a
evolución da obra de
Goya como pintor  e
gravador,  desde  a
súa chegada á Corte
ata o seu exilio final
en Bordeos.

CCEC

CCL

CAA

HAB4.1.2.  Compara  a
visión  de  Goya  nas
series  de  gravados
"Os caprichos" e "Os
disparates  ou
proverbios".

CCEC

CCL

CAA

d

e

m

n

B4.2. Comentario de
obras  de  arte:
Goya.

B4.2.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas
de Goya, aplicando
un  método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico). 

HAB4.2.1.  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".

CCEC

CCL

CAA
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n B4.3.  A  Revolución
Industrial  e  o
impacto dos novos
materiais  na
arquitectura.  Do
Historicismo  ao
Modernismo.  A
Escola  de
Chicago.
Nacemento  do
urbanismo
moderno. 

B4.3.  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.

HAB4.3.1. Describe as
características  e  a
evolución  da
arquitectura do ferro
no  século  XIX,  en
relación cos avances
e as necesidades da
revolución industrial.

CCEC

CCL

CAA

CSC

CMCCT

HAB4.3.2.  Explica  as
diferenzas  entre
enxeñeiros  e
arquitectos  na
primeira  metade  do
século XIX.

CCEC

CCL

CAA

HAB4.3.3.  Explica  as
características  do
neoclasicismo
arquitectónico
durante o Imperio de
Napoleón.

CCEC

CCL

HAB4.3.4.  Explica  as
características  do
historicismo  en
arquitectura e a  súa
evolución  cara  ao
eclecticismo.

CCEC

CCL

CAA

HAB4.3.5.  Explica  as
características  e
principais tendencias
da  arquitectura
modernista.

CCEC

CCL

HAB4.3.6.  Especifica
as  achegas  da
Escola de Chicago á
arquitectura.

CCEC

CCL

HAB4.3.7. Describe as
características  e  os
obxectivos  das
remodelacións
urbanas  de  París,
Barcelona  e  Madrid
na  segunda  metade
do século XIX.

CCEC

CCL

d

e

m

n

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

B4.4.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas
da  arquitectura  do
século  XIX,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico). 

HAB4.4.1.  Identifica,
analiza  e  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.

CCEC

CCL

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

B4.5.  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.

HAB4.5.1. 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.

CCEC

CCL

CAA

HAB4.5.2. Compara as
visións  románticas
da  paisaxe  en
Constable e Turner.

CCEC

CCL

CAA

HAB4.5.3.  Explica  o
Realismo  e  a  súa
aparición  no
contexto  dos
cambios  sociais  e
culturais  de
mediados  do  século
XIX.

CCEC

CCL

CSC

HAB4.5.4.  Compara  o
Realismo  co
Romanticismo. 

CCEC

CCL

CAA

HAB4.5.5. Describe as
características xerais
do  Impresionismo  e
o Neoimpresionismo.

CCEC

CCL

HAB4.5.6.  Define  o
concepto  de
postimpresionismo  e
especifica  as
achegas  de
Cézanne  e  Van
Gogh  como
precursores  das
grandes  correntes
artísticas  do  século
XX.

CCEC

CCL

CAA

HAB4.5.7.  Explica  o
Simbolismo de finais
do século XIX como
reacción  fronte  ao
Realismo  e  ao
Impresionismo.

CCEC

CCL

CAA

n B4.6.  Función  social
da  arte  no  século
XIX.

B4.6.  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.

HAB4.6.1.  Explica  os
cambios  que  se
producen  no  século
XIX  nas  relacións
entre  artistas  e
clientes,  referidos  á
pintura.

CCEC

CCL

CSC

d B4.7. Comentario de B4.7.  Clasificar, HAB4.7.1.  Identifica, CCEC
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m

n

obras  de  arte:  o
século XIX.

analizar e comentar
obras  significativas
da  pintura  do
século  XIX,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico). 

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.

CCL

CAA

n B4.8.  Escultura:
mantemento  do
clasicismo. Rodin. 

B4.8.  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.

HAB4.8.1. 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).

CCEC

CCL

CAA

CSC

HAB4.8.2.  Explica  as
características  da
renovación
escultórica
emprendida  por
Rodin.

CCEC

CCL
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d

e

m

n

B4.9. Comentario de
obras  de  arte:
século XIX.

B4.9.  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). 

HAB4.9.1.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes  obras
de  Rodin:  "O
pensador"  e  "Os
burgueses  de
Calais".

CCEC

CCL

CAA

d

e

g

m

n

B4.10.  Traballo  de
investigación  en
historia da arte.

B4.10.  Realizar  e
expor,
individualmente  ou
en  grupo,  traballos
de  investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

HAB4.10.1. Realiza un
traballo  de
investigación  sobre
as  exposicións
universais do século
XIX  e  a  súa
importancia  desde o
punto  de  vista
arquitectónico.

CCEC

CCL

CAA

CD

CSIEE

HAB4.10.2. Realiza un
traballo  de
investigación sobre a
influencia  da
fotografía  e  o
gravado xaponés no
desenvolvemento do
Impresionismo,  con
referencias  a  obras
concretas.

CCEC

CCL

CAA

CD

CSIEE

h

n

p

B4.11. Conservación
do patrimonio: arte
do século XIX.

B4.11.  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. 

HAB4.11.1.
Confecciona  un
catálogo, con breves
comentarios,  das
obras  máis
salientables  da  arte
do  século  XIX  que
se  conservan  en
Galicia.

CCEC

CCL

CAA

CSIEE

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

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

B5.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as
características
esenciais  das
vangardas
artísticas  das  artes
plásticas  na
primeira metade do
século  XX,
relacionando  cada
unha  delas  cos
seus  respectivos
contextos históricos

HAB5.1.1.  Define  o
concepto  de
vangarda artística en
relación  co
acelerado  ritmo  de
cambios  na
sociedade  da  época
e  a  liberdade
creativa  dos/das
artistas  iniciada  na
centuria anterior.

CCEC

CCL

CSC

HAB5.1.2.  Describe  a
orixe  e  as
características  do
Fauvismo.

CCEC

CCL
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e culturais. HAB5.1.3.  Describe  o
proceso  de
xestación  e  as
características  do
Cubismo,
distinguindo  entre  o
Cubismo  analítico  e
o sintético.

CCEC

CCL

CAA

CSC

HAB5.1.4.  Describe  o
ideario  e  os
principios  do
futurismo.

CCEC

CCL

HAB5.1.5. 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".

CCEC

CCL

CAA

HAB5.1.6.  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.

CCEC

CCL

CAA

HAB5.1.7. Describe as
características  do
Dadaísmo  como
actitude provocadora
nun  contexto  de
crise.

CCEC

CCL

CSC

HAB5.1.8.  Explica  a
orixe,  as
características  e  os
obxectivos  do
Surrealismo.

CCEC

CCL

HAB5.1.9.  Explica  a
importancia  dos
pintores  españois
Picasso,  Miró  e Dalí
no desenvolvemento
das  vangardas
artísticas.

CCEC

CCL

HAB5.1.10.  Explica  a
renovación temática,
técnica  e  formal  da

CCEC

CCL

CAA
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escultura na primeira
metade  do  século
XX,  distinguindo  as
obras  relacionadas
coas  vangardas
pictóricas  e  as  que
utilizan  recursos  ou
linguaxes
independentes.

n

e

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

B5.2.  Clasificar,
analizar e comentar
obras  significativas
da  plástica  da
primeira metade do
século  XX,
aplicando  un
método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico
e histórico).

HAB5.2.1.  Identifica,
analiza  e  comenta
as  seguintes  obras:
"A  alegría  de  vivir",
de  Matisse;  "As
señoritas de Aviñón",
"Retrato  de
Ambroise  Vollard",
"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.

CCEC

CCL

CAA

HAB5.2.2.  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

CCEC

CCL

CAA
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Pogany  I",  de
Brancusi;  "Lagosta,
nasa  e  cola  de
peixe",  de  Calder;
"Figura  reclinada",
de Henry Moore.

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

B5.3.  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.

HAB5.3.1.  Explica  o
proceso  de
configuración  e  os
trazos  esenciais  do
Movemento
Moderno  en
arquitectura.

CCEC

CCL

CAA

HAB5.3.2.  Especifica
as  achegas  da
arquitectura orgánica
ao  Movemento
Moderno.

CCEC

CCL

CAA

e

n

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

B5.4.  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). 

HAB5.4.1.  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.

CCEC

CCL

CAA

d

e

g

m

n

B5.5.  Traballo  de
investigación  en
Historia da Arte.

B5.5.  Realizar  e
expor,
individualmente  ou
en  grupo,  traballos
de  investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
coma  as  novas
tecnoloxías.

HAB5.5.1.  Realiza  un
traballo  de
investigación sobre o
Grupo  de  Artistas  e
Técnicos  Españois
Para  o  Progreso  da
Arquitectura
Contemporánea
(GATEPAC).

CCEC

CCL

CAA

CD

CSIEE

d

h

m

n

p

B5.6.  Conservación
do patrimonio: arte
do século XX.

B5.6.  Respectar  as
manifestacións  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. 

HAB5.6.1.  Selecciona
unha  obra
arquitectónica,  unha
escultura  ou  unha
pintura  da  primeira
metade  do  século
XX,  das  existentes
en  Galicia,  e
xustifica  a  súa
elección.

CCEC

CCL

CAA

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

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

B6.1.  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.

HAB6.1.1.  Explica  o
papel  desempeñado
no  proceso  de
universalización  da
arte polos medios de
comunicación  de
masas  e  as
exposicións  e  feiras
internacionais  de
arte.

CCEC

CCL

CSC

HAB6.1.2.  Explica  as
razóns  do
mantemento  e  a
difusión internacional
do  Movemento
Moderno  en
arquitectura.

CCEC

CCL

HAB6.1.3.  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.

CCEC

CCL

CAA

d

e

m

n

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

B6.2.  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).

HAB6.2.1.  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.

CCEC

CCL

CAA

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

B6.3.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións
estéticas  e  as

HAB6.3.1.  Explica  e
compara  o
Informalismo
europeo  e  o

CCEC

CCL

CAA
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posmodernidade. características
esenciais das artes
plásticas  desde  a
segunda metade do
século  XX,  no
marco  das  novas
relacións  entre
clientes,  artistas  e
público  que
caracterizan  o
mundo actual.

Expresionismo
abstracto
norteamericano.

HAB6.3.2.  Explica  a
abstracción
postpictórica.

CCEC

CCL

HAB6.3.3.  Explica  o
Minimalismo.

CCEC

CCL

HAB6.3.4.  Explica  a
arte cinética e a Op-
Art.

CCEC

CCL

HAB6.3.5.  Explica  a
arte conceptual.

CCEC

CCL

HAB6.3.6.  Explica  a
Arte Povera.

CCEC

CCL

HAB6.3.7.  Distingue  e
explica algunhas das
principais  correntes
figurativas:  Pop-Art,
Nova  Figuración,
Hiperrealismo.

CCEC

CCL

CAA

HAB6.3.8.  Explica  en
que  consisten  as
seguintes
manifestacións  de
arte  non  duradeira:
Happening, Body Art
e Land Art.

CCEC

CCL

HAB6.3.9. Describe os
formulacións  xerais
da  posmodernidade,
referida  ás  artes
plásticas.

CCEC

CCL

d

e

m

n

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

B6.4.  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).

HAB6.4.1.  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

CCEC

CCL

CAA
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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.

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

B6.5.  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.

HAB6.5.1.  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.

CCEC

CCL

i

n

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

B6.6.  Describir  as
posibilidades  que
abriron  as  novas
tecnoloxías,  e
explicar  os  seus
efectos tanto para a
creación  artística
como  para  a
difusión da arte. 

HAB6.6.1.  Especifica
as posibilidades que
ofrecen  as  novas
tecnoloxías  para  a
creación  artística  e
para  a  difusión  da
arte. 

CCEC

CCL

CMCCT

CD

n B6.7.  Arte  e  cultura
visual de masas.

B6.7.  Identificar  a
presenza  da  arte
na  vida  cotiá,  e
distinguir  os
ámbitos  en  que se
manifesta.

HAB6.7.1.  Define  o
concepto  de  cultura
visual  de  masas,  e
describe  os  seus
trazos esenciais.

CCEC

CCL

CSC

HAB6.7.2.  Identifica  a
arte  nos  diferentes
ámbitos  da  vida
cotiá.

CCEC

CCL

CSC

h

n

p

B6.8.  O  patrimonio
artístico  como
riqueza  cultural.  A
preocupación  pola
súa  conservación.
A UNESCO.

B6.8.  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. 

HAB6.8.1.  Explica  a
orixe  do  Patrimonio
Mundial  da
UNESCO e os seus
obxectivos.

CCEC

CCL

HAB6.8.2.  Realiza  un
traballo  de
investigación
relacionado  cos
bens  artísticos  de
España e de Galicia
inscritos no catálogo
do  Patrimonio
Mundial  da
UNESCO.

CCEC

CCL

CAA

CD

CSIEE

Bloque 7. O vocabulario artístico
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e

n

B7.1.  Vocabulario
artístico.

B7.1.  Utilizar  a
terminoloxía
específica  da arte
nas  exposicións
orais  e  escritas,
denominando  con
precisión  os
elementos  e  as
técnicas
principais.

HAB7.1.1.  Utiliza  con
corrección  a
terminoloxía
específica  das
artes  en
exposicións orais e
escritas.

CCEC

CCL

Unidades didácticas: secuencia e temporalización

Nº UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN

1 Vocabulario artístico I 1ª

2 A arte clásica: Grecia e Roma prerrománica 1ª

3 Arte bizantina e prerrománica 1ª

4 Arte románica 1ª

5 Arte gótica 1ª

6 Vocabulario artístico II 2ª

7 O Renacemento italiano 2ª

8  O Renacemento español 2ª

9 O Barroco 2ª

10 O século XIX: a arte nun mundo en transformación 3ª

11 A arte na primeira metade do século XX 3ª

12 A universalización da arte na segunda metade do século 

XX

3ª

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 194



3.8. Xeografía 

Obxectivos Xeografía 

- Comprender o territorio, produto da interrelación de múltiples factores 

 -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. 

- Empregar os instrumentos propios desta disciplina, entre outros a cartografía, imaxes

ou  estatísticas  de  distinto  tipo,  achegar  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. 

- Interpretar globalmente cada fenómeno xeográfico, ofrecer os mecanismos que sirvan

para dar respostas e explicacións aos problemas que formula o territorio de España.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico

d
e
g
i
l

B1.1.  Concepto  de
xeografía.
Métodos  e
ferramentas
propias  da
disciplina.

B1.1.  Recoñecer  a
peculiaridade  do
coñecemento
xeográfico
utilizando  as  súas
ferramentas  de
análise  e  os  seus
procedementos.

XHB1.1.1.  Describe
a  finalidade  do
estudo  da
xeografía,  e  as
principais
ferramentas  de
análise e os seus
procedementos. 

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B1.2. Características
do  espazo
xeográfico.
Concepto  de
paisaxe  como
resultado  da
interacción  entre
factores naturais e
culturais.
Desenvolvemento
sustentable.

B1.2.  Identificar  o
espazo  xeográfico
como tal nas súas
diversas
ocupacións,
entendéndoo
como  centro  de
relacións humanas
e sociais.

XHB1.2.1.  Identifica
as  paisaxes
xeográficas.

CMCCT
CAA
CCL

XHB1.2.2.  Enumera
e  describe  as
características das
paisaxes
xeográficas. 

CMCCT
CAA

d
g
i
l

B1.3.
Representación
gráfica  do  espazo
xeográfico  a
distintas escalas. 

B1.3.  Distinguir  e
analizar  os  tipos
de planos e mapas
con  diferentes
escalas,
identificándoos
como  ferramentas
de  representación
do  espazo

XHB1.3.1.  Utiliza
adecuadamente
as  ferramentas
características  da
ciencia xeográfica.

CMCCT
CAA
CD
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xeográfico

d
g
i
l

B1.4.  Planos  e
mapas:
compoñentes  e
análise.  O  mapa
topográfico
nacional  a  escala
1:50.000.

B1.4.  Analizar  e
comentar  o  mapa
topográfico
nacional  E:
1/50.000.

XHB1.4.1.  Extrae
información  do
mapa  topográfico
mediante  os
procedementos de
traballo  do
xeógrafo.

CMCCT
CAA
CD

XHB1.4.2.  Extrae  a
información  de
mapas  e  planos
de  diferentes
escalas.

CMCCT
CD

d
e
g
i
l

B1.5.  Técnicas
cartográficas.

B1.5.  Deseñar  e
comparar  mapas
sobre  espazos
xeográficos
próximos
utilizando  os
procedementos
característicos. 

XHB1.5.1.  Identifica
nunha  paisaxe  as
diferenzas  entre
paisaxe  natural  e
cultural. 

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B1.6.  Obtención  e
interpretación  da
información
cartográfica.
Imaxes de satélite.

B1.6.  Procurar,
seleccionar  e
elaborar
información  de
contido  xeográfico
obtida  de  fontes
diversas,  e
presentala de xeito
adecuado.

XHB1.6.1. Analiza e
extrae conclusións
da  observación
dun  plano  e  dun
mapa,
comentando  as
características  do
espazo
xeográfico.

CMCCT
CAA
CCL
CD

Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica

d
e
g
i
l

B2.1.  España  e  a
súa  singularidade
xeográfica:
unidade  e
diversidade.

B2.1.  Distinguir  as
singularidades  do
espazo  xeográfico
español
establecendo  os
aspectos  que  lle
confiren unidade e
os  elementos  que
ocasionan
diversidade.

XHB2.1.1. Debuxa e
sinala  sobre  un
mapa  físico  de
España  as
unidades  do
relevo  español,
comentando  as
súas
características.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B2.2.  Relevo
español:
diversidade
xeomorfolóxica.
Localización  dos
principais
accidentes
xeográficos.

B2.2.  Describir  os
trazos  do  relevo
español,  situando
e  analizando  as
súas  unidades  de
relevo.

XHB2.2.1.  Identifica
e  representa  nun
mapa  os
elementos  do
relevo  que  son
similares  e
diferentes  do
territorio
peninsular  e
insular.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B2.3.  Definir  o
territorio  español
subliñando  as
diferenzas  das
unidades
morfoestruturais.

XHB2.3.1.  Enumera
e  describe  os
principais  trazos
do  relevo  de
España.

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l

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

B2.4.  Diferenciar  a
litoloxía  de
España,  incidindo
nas  súas
características  e
na modelaxe.

XHB2.4.1.  Clasifica
as  unidades  do
relevo  español
segundo  as  súas
características
xeomorfolóxicas.

CMCCT
CAA
CCL

d B2.5.  Identificación B2.5.  Utilizar XHB2.5.1.  Describe CMCCT
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e
g
i
l

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

correctamente  o
vocabulario
específico  da
xeomorfoloxía.

sumariamente nun
mapa  a  evolución
xeolóxica  e  a
conformación  do
territorio español.

CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B2.6.  Corte
topográfico:
realización  e
análise.

B2.6.  Procurar  e
seleccionar
información  do
relevo  obtido  de
fontes  diversas
(bibliográficas,
cartográficas,
internet  ou
traballos  de
campo),  e
presentala de xeito
adecuado
sinalando  os
condicionamentos
que o relevo pode
impor. 

XHB2.6.1.  Realiza
un  corte
topográfico  e
explica  o  relevo
que reflicte.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B2.7.  Concepto  de
solo.  Os  solos  en
España: variedade
edáfica  e as  súas
características.

B2.7.  Identificar  as
características
edáficas dos solos.

XHB2.7.1.  Enumera
e  describe  os
elementos
constitutivos  dos
tipos  de  solo  de
España.

CMCCT
CAA
CCL

XHB2.7.2.  Localiza
nun  mapa  de
España  os  tipos
de  solos
peninsulares  e
insulares.

CMCCT
CAA
CCL
CD

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación 

d
g
i
l

B3.1. Clima e tempo
atmosférico.
Factores
xeográficos,
dinámica
atmosférica  e
elementos  do
clima.

B3.1.  Sinalar  nun
mapa  de  España
os  dominios
climáticos. 

XHB3.1.1.  Localiza
os  climas  nun
mapa de España.

CMCCT
CA
CD

d
e
g
i
l

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

B3.2.  Distinguir  os
climas  en  España
e  comentar  as
súas
características,
sinalando  os
factores  e  os
elementos  que  os
compoñen,  para
diferencialos.

XHB3.2.1.  Describe
e  compara  os
climas en España,
enumerando  os
factores  e  os
elementos
característicos.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B3.3.  Dominios
climáticos
españois:  factores
limitantes.

B3.3.  Distinguir  os
climas  en  España
e  a  súa
representación  en
climogramas.

XHB3.3.1.
Representa  e
comenta
climogramas
específicos  de
cada clima.

CMCCT
CAA
CCL
CD
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d
e
g
i
l

B3.4.  Variabilidade
climática.
Temperatura  e
precipitación.

B3.4.  Comentar  a
información
climatolóxica  que
se  deduce
utilizando  mapas
de  temperaturas
ou  precipitacións
de España. 

XHB3.4.1.  Comenta
as  características
dos  climas
españois  a  partir
dos  seus
climogramas
representativos.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B3.5.  Analizar  os
tipos  de  tempo
atmosférico  en
España  utilizando
os  mapas  de
superficie  e  de
altura.

XHB3.5.1.  Enumera
os  trazos  dos
tipos  de  tempo
atmosférico
reflectidos  nas
estacións
climatolóxicas.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB3.5.2.  Identifica
e  interpreta  nun
mapa do tempo os
elementos  que
explican  os  tipos
de  tempo
atmosférico. 

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B3.6.  Interpretar  un
mapa  do  tempo
aplicando  as
características dos
tipos  de  tempo
peninsulares  ou
insulares.

XB33.6.1.  Comenta
un  mapa  do
tempo de  España
distinguindo  os
elementos  que
explican o tipo de
tempo
característico  da
estación  do  ano
correspondente.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l
p

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

B3.7.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido  xeográfico
relativo  á
diversidade
climática  de
España  utilizando
as  fontes
dispoñibles,  tanto
de  internet  como
de  medios  de
comunicación
social,  ou
bibliografía.

XHB3.7.1.  Analiza
como  afecta  a
España  o  cambio
climático.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB3.7.2.  Extrae
conclusións
ambientais,
utilizando  gráficas
e  estatísticas  que
reflicten  as
chuvias
torrenciais. 

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
g
i
l

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

B3.8.  Identificar  as
rexións vexetais.

XHB3.8.1.  Identifica
nun  mapa  os
dominios vexetais,
e  describe  e
comenta  as  súas
características.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B3.9.  Diferenciar
razoadamente  as
formacións
vexetais
españolas.

XHB3.9.1.  Ante
unha  paisaxe
natural,  identifica
as  formacións
vexetais  que
aparezan.

CMCCT
CA
CD

XHB3.9.2.  Analiza
razoadamente
unha cliserie.

CMCCT
CAA
CCL
CD

Bloque 4. A hidrografía
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d
e
g
i
l

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

B4.1.  Explicar  a
diversidade hídrica
da  Península
Ibérica e nas illas,
enumerando  e
localizando  os
tipos de elementos
hídricos  que  se
poden percibir coa
observación  da
paisaxe.

XHB4.1.1. Explica a
diversidade
hídrica  en
España.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B4.2.  Describir  as
cuncas  fluviais
españolas
situándoas  nun
mapa  e
enumerando  as
súas
características.

XHB4.2.1.  Localiza
nun  mapa  de
España  as
principais  cuncas
fluviais.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
g
i
l

B4.3.  Réximes
fluviais
predominantes.

B4.3.  Identificar  os
réximes  fluviais
máis
característicos.

XHB4.3.1.
Relaciona  os
réximes  hídricos
dos cursos fluviais
coas posibilidades
de aproveitamento
hídrico  en
España.

CMCCT
CAA

d
e
g
i
l

B4.4.  Zonas
húmidas  en
España.

B4.4.  Enumerar  as
zonas húmidas de
España,
localizalas  nun
mapa  e  comentar
as  súas
características.

XHB4.4.1.  Localiza
nun  mapa  as
zonas  húmidas
españolas,  e
debate un aspecto
de  actualidade
sobre este tema.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B4.5.
Aproveitamento
dos  recursos
hídricos:
incidencia da seca
e  das  chuvias
torrenciais.

B4.5.  Analizar  o
aproveitamento
dos  recursos
hídricos  en
España,  incluíndo
as  características
de  seca  e  das
chuvias  torrenciais
do clima. 

XHB4.5.1. Sitúa nun
mapa  da  rede
hidrográfica
española  os
grandes  encoros,
e  deduce
consecuencias,
analizando  tamén
as  características
climáticas.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB4.5.2. Analiza e
comenta  gráficas
e  estatísticas  que
reflicten  as
épocas  de  seca
en  relación  cun
mapa de tipos de
réximes  fluviais
dos  ríos  da
Península  Ibérica,
e  saca
conclusións.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B4.6.  Augas
subterráneas.

B4.6.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido  xeográfico
relativo  á
hidroloxía
española,
incidindo  na
explotación  das
augas
subterráneas,

XHB4.6.1.
Selecciona
imaxes  e  novas
xornalísticas  que
reflictan  a
desigualdade
hídrica española e
a  súa  interacción
coas  actividades
humanas. 

CMCCT
CAA
CCL
CD
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utilizando  distintas
fontes  de
información.

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e
sociedade

d
e
g
i
l

B5.1.  Paisaxes
naturais
españolas.

B5.1.  Describir  e
reflectir  nun  mapa
as  paisaxes
naturais
españolas,
identificando  os
seus trazos.

XHB5.1.1.  Distingue
as  características
dos  grandes
conxuntos
paisaxísticos
españois.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB5.1.2.  Localiza
no  mapa  as
paisaxes  naturais
españolas  e
identifica  as  súas
características.

CMCCT
CAA
CCL
CSC

d
e
g
i
l
p

B5.2.  Influencia  do
medio  na
actividade
humana.  Políticas
favorecedoras  do
patrimonio natural.

B5.2.  Relacionar  o
medio  natural  coa
actividade
humana,
describindo  casos
de modificación do
medio  polo  ser
humano.

XHB5.2.1.  Identifica
e  formula  os
problemas
suscitados  pola
interacción  entre
persoa e natureza
sobre  as
paisaxes.

CMCCT
CAA
CCL
CSC

XHB5.2.2.  Analiza
algún  elemento
lexislador
correctivo  da
acción  humana
sobre a natureza.

CMCCT
CAA
CCL
CSC 

d
e
g
i
l
p

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

B5.3.  Describir  os
espazos
humanizados  e
enumerar  os  seus
elementos
constitutivos. 

XHB5.3.1.
Diferencia  as
paisaxes
humanizadas  das
naturais.

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

B5.4.
Aproveitamento
sustentable  do
medio físico.

B5.4.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido  xeográfico
relativo  ás
paisaxes  naturais
e  as  relacións
entre  natureza  e
sociedade,
utilizando  fontes
en  que  estea
dispoñible,  tanto
en  internet  como
en  bibliografía  ou
medios  de
comunicación
social. 

XHB5.4.1.
Selecciona  e
analiza  novas
xornalísticas  ou
imaxes  nas  que
se  perciba  a
influencia  do
medio  na
actividade
humana.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB5.4.2.
Selecciona  e
analiza a partir de
distintas fontes de
información novas
xornalísticas  ou
imaxes  nas  que
se  perciba  a
influencia  das
persoas  sobre  o
medio.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB5.4.3.  Obtén  e
analiza  a
información  que
apareza  nos
medios  de
comunicación

CMCCT
CAA
CCL
CD
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social  referida  á
destrución  do
medio  natural  por
parte  do  ser
humano. 

d
e
g 
i
l

B5.5. Variedades de
paisaxes naturais.

B5.5.  Comparar
imaxes  das
variedades  de
paisaxes naturais.

XHB5.5.1.
Diferencia  as
paisaxes  naturais
españolas a partir
de fontes  gráficas
e comenta imaxes
representativas de
cada  unha  das
variedades  de
paisaxes  naturais
localizadas  en
medios  de
comunicación
social,  internet  ou
outras  fontes
bibliográficas.

CMCCT
CAA
CCL
CD

Bloque 6. A poboación española

d
g
i
l

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

B6.1.  Identificar  as
fontes  para  o
estudo  da
poboación
establecendo  os
procedementos
que  permiten
estudar  casos
concretos.

XHB6.1.1. Utiliza as
ferramentas  de
estudo  da
poboación.

CMCCT
CAA
CD

d
e
g
i
l

B6.2.  Evolución
histórica.

B6.2.  Comentar
gráficos  e  taxas
que  amosen  a
evolución  da
poboación
española.

XHB6.2.1.  Comenta
a  pirámide  actual
de  poboación
española  e
compáraa  con
algunha  dun
período  anterior
ou  de  previsións
futuras.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB6.2.2.  Distingue
as  pirámides  de
poboación  na  súa
evolución
histórica.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B6.3.  Movementos
naturais  de
poboación.

B6.3.  Caracterizar  a
poboación
española
identificando  os
movementos
naturais.

XHB6.3.1.  Aplica  a
teoría  da
transición
demográfica  ao
caso español. 

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB6.3.2.  Elixe
datos  e  taxas
demográficas  que
amosen  a
configuración  da
poboación  dun
territorio.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B6.4.  Distribución
territorial  da
poboación.

B6.4.  Diferenciar  a
densidade  de
poboación  no
espazo  peninsular
e  insular,
explicando  a
distribución  de
poboación.

XHB6.4.1.  Comenta
o  mapa  da
densidade  de
poboación  actual
en España.

CMCCT
CAA
CCL
CD
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d
e
g
i
l

B6.5. Migracións. B6.5.  Explicar  a
distribución  da
poboación
española
identificando  as
migracións.

XHB6.5.1.  Explica
os  procesos
migratorios
antigos  que
afectan a España.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB6.5.2.  Identifica
e  analiza  as
migracións
recentes.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB6.5.3.  Explica
as relacións entre
comunidades
autónomas  en
relación  coas
migracións
interiores.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B6.6.  Mapa  da
distribución  da
poboación
española.

B6.6.  Analizar  a
poboación  das
comunidades
autónomas,
definindo  a  súa
evolución  e  a
problemática  de
cada unha.

XHB6.6.1.  Compara
e  comenta  a
poboación  das
rexións  que
medran  e  as  que
diminúen  a  súa
poboación.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B6.7.  Mapa  de
densidade  da
poboación
española.

B6.7.  Comentar  un
mapa  da
densidade  de
poboación  de
España,
analizando  a  súa
estrutura.

XHB6.7.1.  Analiza
un  gráfico  da
estrutura  da
poboación
española.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B6.8.  Conformación
do  espazo
demográfico
actual. Definición e
cálculo  de taxas
demográficas. 

B6.8.  Analizar  as
pirámides  de
poboación  das
comunidades
autónomas,
incidindo  no  caso
galego,  e
comentar  as  súas
peculiaridades.

XHB6.8.1.  Resolve
problemas  de
demografía
referidos  ao
cálculo  de  taxas
de poboación.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B6.9.  Explicar  as
perspectivas  de
poboación
española  e  a
ordenación  do
territorio. 

XHB6.9.1.
Selecciona  e
analiza
información  sobre
as  perspectivas
de  futuro  da
poboación
española. 

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B6.10.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido
demográfico
utilizando  fontes
en  que  estea
dispoñible,  tanto
en  internet  como
noutras  fontes  de
información.

XHB6.10.1.
Presenta  e
defende
información  sobre
a  poboación
española
salientando  os
aspectos  máis
significativos,
utilizando gráficos,
mapas, pirámides,
etc.,  nunha
presentación

CMCCT
CAA
CCL
CD
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informática  ou  en
exposicións  en
directo.

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario

d
e
g
i
l

B7.1.  Peso  das
actividades
agropecuarias,
forestais  e
pesqueiras no PIB.
Poboación activa.

B7.1.  Describir  as
actividades
agropecuarias  e
forestais,
especificando  as
características  de
España.

XHB7.1.1.  Identifica
as  actividades
agropecuarias  e
forestais.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB7.1.2.
Diferencia  as
actividades  do
sector  primario
doutras
actividades
económicas.

CCL
CAA
CD

d
e
g
i
l
p

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

B7.2.  Distinguir  as
paisaxes  agrarias,
a súa morfoloxía e
as súas estruturas,
establecendo  as
súas
características. 

XHB7.2.1. Sitúa nun
mapa  a
distribución  dos
principais
aproveitamentos
agrarios. 

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB7.2.2.  Achega
os  aspectos  do
pasado  histórico
que  incidiron  nas
estruturas
agrarias
españolas.

CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

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

B7.3.  Analizar
adecuadamente
unha paisaxe rural
distinguindo  o
terreo de labor, os
bosques  e  o
hábitat.

XHB7.3.1.
Selecciona  e
comenta  imaxes
que  poñen  de
manifesto  as
características das
paisaxes  agrarias
españolas.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l
p

B7.4.  Estrutura  da
propiedade  e
tenencia da terra.

B7.4.  Comprender  a
evolución  da
estrutura  da
propiedade  e
identificar  formas
de tenza da terra.

XHB7.4.1.  Define
historicamente, de
forma  sumaria,  a
estrutura  da
propiedade

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l
p

B7.5.  Explotacións
agrarias:
características.
Tipos  de
agricultura:
coexistencia  de
formas  avanzadas
e  tradicionais.
Transformacións
agroindustriais.

B7.5.  Explicar  o
sector  agrario
español  tendo  en
conta  as  súas
estruturas  da
propiedade  e  as
características das
súas explotacións.

XHB7.5.1.  Identifica
e  analiza  as
características das
paisaxes  agrarias
españolas.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B7.6.  Explicar  a
situación do sector
agrario  español
tendo  en  conta  o
contexto  europeo
e  as  políticas  da
Unión Europea.

XHB7.6.1.  Achega
datos  ou  gráficos
de  aspectos
estruturais  que
expliquen  o
dinamismo  dun
sector  agrario
dado.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB7.6.2.  Comenta
textos
xornalísticos  que

CCL
CAA
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expliquen  a
situación española
na PAC.

d
e
g
i
l
p

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

B7.7.  Analizar  a
actividade
pesqueira, e definir
as  súas
características  e
os  seus
problemas.

XHB7.7.1. Establece
as  características
e  as
peculiaridades  da
actividade
pesqueira
española  e
galega.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB7.7.2.
Selecciona  e
analiza  novas
xornalísticas  que
tratan  problemas
pesqueiros  e
identifica  a  súa
orixe. 

CCL
CAA

d
e
g
i
l
p

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

B7.8.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido  xeográfico
relativo ao espazo
rural,  silvícola  ou
pesqueiro,
utilizando  fontes
dispoñibles  en
internet, en medios
de  comunicación
social  ou  na
bibliografía.

XHB7.8.1.
Confecciona
gráficos
comparativos  do
peso  específico
no  PIB  das
actividades
agrarias,
gandeiras, forestal
e  pesqueiras
españolas fronte a
outros sectores de
actividade.

CMCCT
CAA
CCL
CD

Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial

d
e
g
i
l

B8.1.  Proceso  de
industrialización
español:
características  e
breve  evolución
histórica.

B8.1.  Analizar  o
proceso  de
industrialización
español
establecendo  as
características
históricas  que
conducen  á
situación actual.

XHB8.1.1.
Selecciona  e
analiza
información  sobre
os problemas e a
configuración  da
industria
española.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB8.1.2. Establece
un  eixe
cronolóxico  para
explicar  a
evolución histórica
da
industrialización
española.

CCL
CAA
CMCCT

XHB8.1.3.
Selecciona  e
analiza  imaxes
que  amosen  a
evolución histórica
da  industria
española  nunha
zona  concreta  ou
dun  sector
concreto.

CCL
CAA
CD

d
e
g
i
l

B8.2.  Localización
das  fontes  de
enerxía  en
España.

B8.2.  Relacionar  as
fontes  de  enerxía
e  a
industrialización,  e
describir  as  súas
consecuencias  en
España.

XHB8.2.1.
Relaciona  o
nacemento  da
industria  e  a
localización  de
fontes  de  enerxía
e materias primas

CMCCT
CAA
CCL
CDC
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en España. 

d
e
g
i
l

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

B8.3.  Coñecer  os
factores  da
industria  en
España.

XHB8.3.1.  Enumera
as  características
da  industria
española  e  as
súas  diferenzas
rexionais. 

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB8.3.2.
Confecciona  e
analiza  gráficas  e
estatísticas  que
expliquen  as
producións
industriais.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B8.4.  Identificar  e
comentar  os
elementos  dunha
paisaxe  industrial
dada.

XHB8.4.1. Analiza e
comenta  paisaxes
de  espazos
industriais.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B8.5.  Describir  os
eixes  de
desenvolvemento
industrial sobre un
mapa,
establecendo  as
súas
características  e
as posibilidades de
rexeneración  e
cambio no futuro.

XHB8.5.1.  Sinala
nun  mapa  os
asentamentos
industriais  máis
importantes,
distinguindo  entre
os  sectores
industriais. 

CCL
CD
CAA

XHB8.5.2.  Localiza
e  describe  as
rexións  industriais
e  os  eixes  de
desenvolvemento
industrial.

CCL
CAA
CD

XHB8.5.3.  Describe
os eixes ou focos
de
desenvolvemento
industrial,  e  as
súas  perspectivas
de futuro.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B8.6.  Obter  e
seleccionar
información  de
contido  xeográfico
relativo ao espazo
industrial  español
e  a  influencia  nel
da  política
industrial  europea,
utilizando  fontes
en  que  estea
dispoñible,  tanto
en  internet,  como
na  bibliografía  ou
nos  medios  de
comunicación.

XHB8.6.1.  Describe
as  políticas
industriais  da
Unión  Europea  e
a  súa  influencia
nas españolas.

CMCCT
CAA
CCL
CD

Bloque 9. O sector servizos

d
e
g
i
l

B9.1.  Terciarización
da  economía
española:
influencia  no  PIB.
Poboación  activa
do sector terciario.

B9.1.  Analizar  a
terciarización  da
economía
española
establecendo  as
súas
características e a

XHB9.1.1.  Identifica
as  características
do sector terciario
español.

CMCCT
CAA
CCL
CD
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influencia  no
produto  interior
bruto,  e  utilizar
correctamente  a
terminoloxía  do
sector servizos.

d
e
g
i
l

B9.2.  Análise  dos
servizos  e
distribución  no
territorio.

B9.2.  Identificar  a
presenza  dos
servizos  no
territorio,
analizando  a  súa
distribución  e  o
impacto no medio.

XHB9.2.1. Explica a
incidencia  do
sector  servizos
para  a  economía
española.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B9.3.  Sistema  de
transportes  en
España.  Impacto
das infraestruturas
sobre  o  espazo
xeográfico.

B9.3.  Explicar  o
sistema  de
transporte  en
España,
distinguindo  a
articulación
territorial  que
configura.

XHB9.3.1.  Describe
como se  articulan
os  medios  de
comunicación
máis  importantes
de  España
(ferrocarrís,
estradas, portos e
aeroportos).

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB9.3.2.  Comenta
sobre un mapa de
transportes  a
transcendencia
que  este  sector
ten  para  articular
o territorio.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB9.3.3.  Describe
e  analiza  mapas
que  reflictan  un
sistema  de
transporte
determinado.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB9.3.4.  Distingue
nun  mapa  os
principais  nodos
de  transporte
español.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB9.3.5.  Resolve
problemas
formulados  nun
caso  específico
sobre  vías  de
comunicación  no
noso país.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B9.4.  Describir  o
desenvolvemento
comercial  e  a
ocupación
territorial  que
impón,  e
establecer as súas
características.

XHB9.4.1.  Comenta
gráficas  e
estatísticas  que
expliquen  o
desenvolvemento
comercial.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B9.5.  Espazos
turísticos:
características  e
evolución.

B9.5.  Localizar  nun
mapa  os  espazos
turísticos,  e
enumerar  as  súas
características  e
as  desigualdades
rexionais.

XHB9.5.1. Analiza e
explica  as
desigualdades  do
espazo turístico.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g

B9.6.  Outras
actividades
terciarias:

B9.6.  Obter  e
seleccionar
información  de

XHB9.6.1.  Comenta
gráficas  e
estatísticas  que

CMCCT
CAA
CCL
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i
l

sanidade,
educación,
finanzas  e
servizos públicos.

contido  xeográfico
relativo  á
actividade  ou  ao
espazo  do  sector
servizos  español,
utilizando  fontes
en  que  estea
dispoñible,  tanto
en  internet  como
na  bibliografía  ou
nos  medios  de
comunicación
social. 

expliquen  o
desenvolvemento
turístico español.

CD

XHB9.6.2.  Explica
como  articulan  o
territorio  outras
actividades
terciarias.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB9.6.3. Analiza e
comenta  imaxes
do  espazo
destinado  a
transportes,
comercial  ou
outras  actividades
do sector servizos.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B9.7.  Identificar  e
comentar  unha
paisaxe
transformado  por
unha  importante
zona turística.

XHB9.7.1.
Confecciona
esquemas  para
analizar  a
influencia  do
sector servizos na
economía  e  no
emprego  en
España,  a  partir
de  imaxes  que
reflictan  o  seu
impacto  nunha
paisaxe.

CMCCT
CAA
CCL
CD
CSC

Bloque 10. O espazo urbano

d
e
g
i
l

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

B10.1.  Definir  a
cidade.

XHB10.1.1.  Define
cidade  e  achega
exemplos.

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

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

B10.2.  Analizar  e
comentar  planos
de  cidades,
distinguindo  os
seus trazados.

XHB10.2.1.  Analiza
e  explica  o  plano
da  cidade  máis
próxima  ao  lugar
de  residencia,  ou
a  máis
significativa.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B10.3. Planificacións
urbanas.
Instrumentos  do
planeamento.

B10.3.  Identificar  o
proceso  de
urbanización  e
enumerar  as  súas
características  e
as  planificacións
internas.

XHB10.3.1.
Identifica  as
características  do
proceso  de
urbanización.

CMCCT
CAA
CCL

XHB10.3.2.  Explica
e  propón
exemplos  de
procesos  de
planificación
urbana.

CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

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

B10.4.  Analizar  a
morfoloxía  e  a
estrutura urbana, e
extraer
conclusións  da
pegada da historia
e a súa expansión
espacial,  reflexo
da  evolución
económica  e
política da cidade.

XHB10.4.1. Sinala a
influencia histórica
no  plano  das
cidades
españolas.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB10.4.2.  Explica
a  morfoloxía
urbana e sinala as
partes  dunha
cidade  sobre  un
plano desta.

CCL
CD
CAA
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d
e
g
i
l
p

B10.5.
Características  da
paisaxe urbana.

B10.5.  Analizar  e
comentar  unha
paisaxe urbana.

XHB10.5.1.
Comenta  unha
paisaxe  urbana  a
partir  dunha  fonte
gráfica.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB10.5.2.
Selecciona  e
analiza  imaxes
que  expliquen  a
morfoloxía  e  a
estrutura  urbana
dunha  cidade
coñecida.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l
p

B10.6. Usos do solo
urbano.
Ordenación
territorial.

B10.6.  Identificar  o
papel  das  cidades
na  ordenación  do
territorio.

XHB10.6.1.  Explica
a  xerarquización
urbana española.

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l

B10.7.  Rede urbana
española.
Características  do
proceso  de
crecemento
espacial  das
cidades. 

B10.7.  Describir  a
rede  urbana
española  e
comentar  as  súas
características. 

XHB10.7.1.
Describe e analiza
as  influencias
mutuas  entre  a
cidade e o espazo
que a rodea.

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

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

B10.8.  Obter,
seleccionar  e
analizar
información  de
contido  xeográfico
relativo ao espazo
urbano  español,
utilizando  fontes
en  que  estea
dispoñible,  en
internet,  nos
medios  de
comunicación
social  ou  na
bibliografía.

XHB10.8.1.
Selecciona  e
analiza  novas
xornalísticas  que
amosen  a
configuración  e  a
problemática  do
sistema  urbano
español.

CMCCT
CAA
CCL
CD

Bloque 11. Formas de organización territorial

d
e
g
i
l
p

B11.1.  Organización
territorial  de
España.

B11.1.  Describir  a
organización
territorial  española
analizando  a
estrutura  local,
autonómica  e
estatal.

XHB11.1.1.  Localiza
e  explica  nun
mapa  a
organización
territorial
española, partindo
do  concello  e  da
comunidade
autónoma.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B11.2.  Influencia  da
historia  e  da
Constitución  de
1978  no  deseño
territorial.

B11.2.  Explicar  a
organización
territorial  española
e  establecer  a
influencia  da
historia  e  da
Constitución  de
1978,  mediante  o
emprego  de
mapas históricos e
actuais.

XHB11.2.1.  Explica
a  ordenación
territorial española
a partir  de mapas
históricos  e
actuais.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB11.2.2.
Caracteriza  a
ordenación
territorial
establecida  pola
Constitución  de
1978.

CMCCT
CAA
CCL
CD
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XHB11.2.3.
Compara  a
ordenación
territorial  actual  e
a  da  primeira
metade do século
XX.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB11.2.4.
Distingue  e
enumera  as
comunidades
autónomas,  as
principais  cidades
en cada unha e os
países fronteirizos
de España.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

B11.3.
Desequilibrios  e
contrastes
territoriais.

B11.3.  Analizar  a
organización
territorial  española
e  describir  os
desequilibrios e os
contrastes
territoriais,  así
como  os
mecanismos
correctores.

XHB11.3.1.
Enumera  os
desequilibrios e os
contrastes
territoriais
existentes  na
organización
territorial
española.

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

B11.4. Comunidades
Autónomas:
políticas  rexionais
e  de  cohesión
territorial.
Comunidade
Autónoma  de
Galicia.

B11.4.  Describir  a
transcendencia
das  comunidades
autónomas  e
definir  as  políticas
territoriais  que
levan  a  cabo,
incidindo  no  caso
de Galicia.

XHB11.4.1.  Explica
as  políticas
territoriais  que
practican  as
comunidades
autónomas  en
aspectos
concretos.

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l
p

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

B11.5.  Obter,
seleccionar  e
analizar
información  de
contido  xeográfico
relativo  ás  formas
de  organización
territorial  en
España,  utilizando
fontes  en  que
estea  dispoñible
en  internet,  nos
medios  de
comunicación
social  ou  na
bibliografía.

XHB11.5.1.
Distingue  os
símbolos  que
diferencian  as
comunidades
autónomas.

CMCCT
CAA
CCL

XHB11.5.2.  Explica
razoadamente  os
trazos  esenciais
das  políticas
territoriais
autonómicas.

CAA
CCL

Bloque 12. España en Europa e no mundo

d
e
g
i
l

B12.1.  España:
situación
xeográfica;
posición  e
localización  dos
territorios  que
conforman  a
unidade  e  a
diversidade
política.

B12.1.  Definir  a
situación
xeográfica  de
España no mundo,
establecendo  a
súa  posición  e
localizando  os
seus territorios.

XHB12.1.1.  Localiza
nun  mapa  as
grandes  áreas
xeoeconómicas  e
sinala  aquelas
coas  que  España
ten máis relación.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB12.1.2.
Identifica aspectos
salientables  de
España  na
situación mundial.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XHB12.1.3.  Localiza
a  situación

CMCCT
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española entre as
grandes  áreas
xeoeconómicas
mundiais.

CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B12.2.  Describir  o
continente
europeo
distinguindo a súa
estrutura  territorial
e  os  contrastes
físicos  e
socioeconómicos.

XHB12.2.1.  Explica
a  posición  de
España  na  Unión
Europea. 

CMCCT
CAA
CCL

d
e
g
i
l

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

B12.3.  Identificar  a
posición  de
España  na  Unión
Europea,
enumerando  as
políticas  rexionais
e  de  cohesión
territorial  que  se
practican  en
Europa  e  que
afectan a España.

XHB12.3.1.  Extrae
conclusións  das
medidas  que  a
Unión  Europea
toma  en  política
rexional  e  de
cohesión territorial
que  afectan  a
España.

CMCCT
CAA
CCL

XHB12.3.2.
Comenta  novas
xornalísticas  ou
textos  que
explican  a
posición  de
España  na  Unión
Europea.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g
i
l

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

B12.4.  Definir  a
globalización  e
explicar  os  seus
trazos.

XHB12.4.1.
Identifica  e
describe os trazos
da  globalización
con
exemplificacións
que  afecten  a
España.

CMCCT
CAA
CCL
CSC

d
e
g
i
l

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

B12.5.  Comparar  os
procesos  de
mundialización  e
diversidade
territorial,
resumindo  as
características  de
ambos.

XHB12.5.1.
Confecciona
cadros
comparativos  da
aplicación a casos
concretos  dos
conceptos  de
mundialización  e
de  diversidade
territorial.

CMCCT
CAA
CCL
CD

d
e
g 
i
l

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

B12.6.  Explicar  as
repercusións  da
inclusión  de
España  en
espazos
socioeconómicos e
xeopolíticos
continentais  e
mundiais,
utilizando  fontes
diversas baseadas
en  material
bibliográfico ou en
liña  e  en opinións
expostas  nos
medios  de
comunicación
social.

XHB12.6.1.  Explica
as  repercusións
da  inclusión  de
España  en
espazos
xeopolíticos  e
socioeconómicos
continentais  e
mundiais  a  partir
de distintas fontes
de  información
xeográfica. 

CMCCT
CAA
CCL
CD
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Unidades didácticas: secuencia e temporalización

Nº UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN

1 A Xeografía e o estudo do espacio xeográfico 1ª

2 O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica 1ª

3
A diversidade climática e a vexetación

1ª

4 A hidrografía 1ª

5 As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e

sociedade

1ª

6
A poboación española 

1ª

7 O espazo rural e as actividades do sector primario 2ª

8 As fontes de enerxía e o espazo industrial 2ª

9 O sector servizos 2ª

10 O espazo urbano 2ª

11 Formas de organización territorial 3ª

12
 España en Europa e no mundo

3ª

3.9. Patrimonio artístico e cultural de Galicia

Obxectivos Patrimonio artístico e cultural de Galicia

- Coñecer as principais obras da arte de Galicia, enmarcándoas no seu contexto 

histórico e artístico, identificando influencias e a súa transcendencia posterior.

- Relacionar as manifestacións artísticas galegas máis significativas co panorama 

artístico español e mundial.
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- Comprender as obras de arte como resultado da creatividade artística e da 

capacidade técnica así como fonte de coñecemento, legado patrimonial,e 

obxecto de desfrute estético.

- Identificar o concepto de patrimonio industrial, a súa tipoloxía, así como a 

normativa máis destacada.

- Definir o concepto de patrimonio cultural e recoñecer a súa normativa e 

protección.

- Describir a tipoloxía do variado patrimonio cultural inmaterial galego.

- Coñecer os Camiños de Santiago como unha das manifestacións máis 

relevantes do acervo cultural da nosa terra con gran proxección internacional.

- Obter, organizar e sintetizar diversas informacións e sabelas expoñer de forma 

clara e ordenada.

- Analizar obras de arte de forma crítica, empregando técnicas e un vocabulario 

específico da área.

- Comentar textos, mapas, imaxes de contido non artístico,... de forma analítica.

- Realizar traballos de investigación usando diferentes fontes e tratando a 

información de forma rigorosa.

- Desenvolver a sensibilidade artística e o espírito creativo.

- Valorar a riqueza do patrimonio artístico e cultural galego, contribuíndo de forma 

activa á conservación do mesmo.

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe. Relación coas 

competencias e os obxectivos

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. As raíces da arte galega

b
d
e
h
m
n

B1.1. As imaxes e
a  súa
representación
simbólica.

B1.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  das
primeiras
manifestacións
artísticas,  e  as
posibles  explicacións
simbólicas  das
imaxes  dos
petróglifos,  en
relación  cos  seus
respectivos  contextos
históricos e culturais.

PAB1.1.1.  Identifica  as
imaxes  rupestres  de
Galicia  en  relación  coas
imaxes tribais  ou  étnicas
existentes no mundo.

CCEC
CCL
CAA

PAB1.1.2.  Relaciona  as
imaxes  cun  posible
significado iconolóxico.

CCEC
CCL
CAA

PAB1.1.3.  Compara  as
imaxes prehistóricas coas
de  grupos  étnicos  da
actualidade,  e  establece
posibles paralelismos.

CCEC
CCL
CAA

PAB1.1.4.  Relaciona  a
iconografía  dos
petróglifos  con
composicións  de  artistas

CCEC
CCL
CAA
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actuais.

b
d
e
n

B1.2.
Construcións
megalíticas.

B1.2.  Analizar  o
Dolmen  de  Dombate
e  os  labores  de
recreación  e
restauración
efectuados  no  século
XX.

PAB1.2.1.  Analiza  o
Dolmen  de  Dombate  e
debate  acerca  da  súa
autenticidade simbólica e
histórica.

CCL
CAA
CCEC

n B1.3.  Función
social  da  arte
prehistórica  en
Galicia.

B1.3.  Explicar  a
función  social,  ritual,
relixiosa  e
xerarquizadora  da
arte  prehistórica  en
Galicia,  especificando
o papel desempeñado
pola sociedade.

PAB1.3.1.  Especifica  a
consideración  social,
xerarquizadora e relixiosa
das  expresións  artísticas
da prehistoria en Galicia.

CCEC
CCL
CSC

d
e
m
n

B1.4.  Comentario
de  obras  de  arte:
arte da prehistoria
en Galicia

B1.4.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas da
arte  prehistórica,
aplicando  un  método
que  abranga
diferentes  enfoques
(técnico,  formal,
semántico,  cultural,
sociolóxico  e
histórico).

PAB1.4.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras
prehistóricas:  dolmen  de
Axeitos,  dolmen  de
Dombate  e  lapa  de
Gargantáns.

CCEC
CCL
CAA

PAB1.4.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da  arte
prehistórica  en  Galicia:
petróglifos  de  Mogor,
Campo  Lameiro,
Cotobade  e  Castriño  de
Conxo; tesouro de Caldas
de Reis e Casco de Leiro.

CCEC
CCL
CAA

d
e
g
m
n
p

B1.5.  Traballo  de
investigación  en
patrimonio
artístico  e  cultural
de Galicia.

B1.5. Realizar e expor
traballos  de
investigación,
individualmente ou en
grupo, utilizando tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

PAB1.5.1.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  as  construcións
megalíticas en Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

PAB1.5.2.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  os  petróglifos  en
Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

h
n
p

B1.6.
Conservación  do
patrimonio:  arte
prehistórica.

B1.6.  Respectar  as
creacións  artísticas
da  prehistoria  en
Galicia,  valorando  a
súa  calidade  en
relación  coa  súa
época  e  a  súa
importancia  como
patrimonio  escaso  e
insubstituíble  que  hai
que conservar.

PAB1.6.1.  Confecciona
un  catálogo,  con  breves
comentarios,  das  obras
máis salientables  da arte
prehistórica  que  se
conservan en Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 2. Idade Antiga

n B2.1.  Cultura
castrexa.

B2.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  da  cultura
castrexa,
relacionándoa co seu
respectivo  contexto
histórico e cultural.

PAB2.1.1.  Describe  as
características  e  as
funcións  dos  principais
tipos  da  arquitectura
castrexa.

CAA
CD
CSIEE
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d
e
m
n

B2.2.  Comentario
de  obras  de  arte:
arte  da  época
castrexa  en
Galicia

B2.2.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas da
cultura castrexa e da
arte  romana,
aplicando  un  método
que  abranga
diferentes  enfoques
(técnico,  formal,
semántico,  cultural,
sociolóxico  e
histórico).

PAB2.2.1.  Explica  os
trazos  principais  dos
castros, o urbanismo e os
sistemas  defensivos,  a
partir de fontes históricas
ou  historiográficas,  a
través  do  Castro  de
Viladonga  ou  do  Castro
de Baroña.

CCEC
CCL
CSC

B2.3.  Utilizar  a
terminoloxía
específica da arte nas
exposicións  orais  e
escritas,
denominando  con
precisión  os
elementos  e  as
técnicas principais.

PAB2.3.1.  Especifica  e
explica  a  tipoloxía  da
escultura  e  a  ourivaría
castrexa:  torque  de
Burela, cabeza de Rubiás
e guerreiro de Armeá.

CCEC
CCL
CSC

n B2.3. Arte romana.
Época
tardorromana.

B2.4.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  da  arte
romana,  en  relación
co  seu  respectivo
contexto  histórico  e
cultural.

PAB2.4.1.  Describe  as
características  e  as
funcións  dos  principais
tipos  de  edificios
romanos.

CAA
CD
CSIEE

PAB2.4.2.  Explica  os
trazos  principais  da
cidade romana a partir de
fontes  históricas  ou
historiográficas e a través
das murallas de Lugo.

CCEC
CCL
CAA

PAB2.4.3.  Describe  as
características  esenciais
e  a  función  da
arquitectura  relixiosa
tardorromana a través do
templo  de  Santalla  de
Bóveda.

CCEC
CCL
CSC

n B2.4.  Función
social  da  arte
castrexa  e
romana.

B2.5.  Explicar  a
función social da arte
romana,
especificando o papel
desempeñado  por
clientes/as  e  artistas,
e as súas relacións.

PAB2.5.1.  Especifica
quen  eran  os/as
principais clientes da arte
romana,  e  a
consideración  social  da
arte e dos/das artistas.

CCEC
CCL
CSC

d
e
m
n

B2.5.  Comentario
de  obras  de  arte:
arte  da  Idade
Antiga en Galicia

B2.6.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas da
arquitectura  romana
en  Galicia,  aplicando
un  método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico e
histórico).

PAB2.6.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras
arquitectónicas  romanas:
murallas  de  Lugo,  torre
de  Hércules,  termas  de
Lugo,  ponte  romana  de
Lugo,  ponte  maior  de
Ourense, ponte Lubiáns e
ponte do Bibei.

CCEC
CCL
CAA

d
e
g
m
n
p

B2.6.  Traballo  de
investigación  en
patrimonio
artístico  e  cultural
de Galicia. Arte da
Idade  Antiga  en
Galicia.

B2.7.  Realizar  e
expor,
individualmente ou en
grupo,  traballos  de
investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

PAB2.7.1.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  un  dos  seguintes
castros  en  Galicia:  San
Cibrao de Las, Viladonga,
Baroña,  Santa  Trega,
Borneiro,  Elviña  e
Fazouro.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

PAB2.7.2.  Realiza  un CCEC
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traballo  de  investigación
sobre as pontes romanas
en Galicia.

CCL
CAA
CD
CSIEE

h
n
p

B2.7.
Conservación  do
patrimonio: arte na
Idade  Antiga  en
Galicia.

B2.8.  Respectar  as
creacións  artísticas
da  arte  na  idade
antiga  en  Galicia,
valorando  a  súa
calidade  en  relación
coa  súa  época  e  a
súa importancia como
patrimonio  escaso  e
insubstituíble  que  hai
que conservar.

PAB2.8.1.  Explica  as
construcións castrexas en
Galicia  e  a  problemática
da súa conservación.

CCEC
CCL
CSC

Bloque 3. Idade Media

n B3.1.  Arte
prerrománica.
Achega  cristiá  á
arquitectura  e  á
iconografía.

B3.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  da  arte
paleocristiá,  en
relación  co  seu
respectivo  contexto
histórico e cultural.

PAB3.1.1.  Explica  a
evolución  da  escultura
paleocristiá.

CCEC
CCL
CSC

PAB3.1.2.  Explica  a
evolución  da  pintura  e  o
mosaico  na  arte
paleocristiá,  con  especial
referencia á iconografía.

CCEC
CCL
CAA

PAB3.1.3.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras
escultóricas  romanas:  a
estela de Tines e o lábaro
de Quiroga.

CCEC
CCL
CAA

n B3.2.  Suevos  e
visigodos.

B3.2.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  da  arte
prerrománica  en
Galicia,  en  relación
cos  seus  respectivos
contextos históricos e
culturais.

PAB3.2.1.  Define  o
concepto  da  arte
prerrománica e especifica
as  súas  manifestacións
en Galicia.

CCEC
CCL

PAB3.2.2.  Describe  as
características xerais das
primeiras  manifestacións
artísticas do prerrománico
en  Galicia:  mosteiro  de
San Pedro de Rocas e a
Lauda  de  Modesa
(Rebordáns).

CCEC
CCL
CAA

PAB3.2.3.  Describe  as
características  xerais  da
arquitectura  visigótica  en
Galicia:  Santa Comba de
Bande.

CCEC
CCL
CAA

n B3.3. Séculos IX e
X.

B3.3.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas da
arte  prerrománica  en
Galicia,  aplicando  un
método  que  abranga
diferentes  enfoques
(técnico,  formal,
semántico,  cultural,
sociolóxico  e
histórico).

PAB3.3.1.  Identifica,
analiza  e  clasifica
razoadamente  no  seu
estilo  as  seguinte  obras:
San  Xes  de  Francelos,
Santa Eufemia de Ambía,
Santa María do Cebreiro,
Santo Antolín de Toques,
Santa  María  de  Mixós,
Santa Comba de Bande e
a  capela  de  San  Miguel
de Celanova.

CCEC
CCL
CAA

n B3.4.
Configuración  e

B3.4.  Recoñecer  e
explicar  as

PAB3.4.1.  Describe  as
características  xerais  da

CCEC
CCL
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desenvolvemento
da  arte  románica.
Igrexas  e
mosteiros.
Iconografía
románica.

concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  da  arte
románica  en  Galicia,
en  relación  cos  seus
respectivos  contextos
históricos e culturais.

arte  románica  en  Galicia
a  partir  de  fontes
históricas  ou
historiográficas.

CAA

PAB3.4.2.  Describe  as
características e a función
das  igrexas  e  dos
mosteiros  na  arte
románica  en  Galicia  a
través  dos  mosteiros  da
Ribeira  Sacra:  Santo
Estevo  de  Ribas  de  Sil,
Santa  Cristina  de  Ribas
de Sil  e  Santa  María  de
Ferreira de Pantón.

CCEC
CCL
CSC

PAB3.4.3.  Explica  as
características  da
escultura  e  a  pintura
románica en Galicia,  con
especial  referencia  á
iconografía. 

CCEC
CCL

n B3.5.  Primeiro
Románico.

B3.5.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas do
primeiro Románico en
Galicia,  aplicando  un
método  que  abranga
diferentes  enfoques
(técnico,  formal,
semántico,  cultural,
sociolóxico  e
histórico).

PAB3.5.1.  Describe  as
características  xerais  da
arquitectura  no  primeiro
Románico  en  Galicia  a
través  das  seguintes
obras:  basílica  de  San
Martiño de Mondoñedo e
San Xoán de Vilanova.

CCEC
CCL
CAA

n B3.6.  Románico
pleno: Catedral de
Santiago.  O
Románico  no
Camiño  de
Santiago.

B3.6.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais da Catedral
de  Santiago  e  a
importancia  do
Camiño,  en  relación
co  seu  respectivo
contexto  histórico  e
cultural.

PAB3.6.1.  Relaciona  o
Camiño de Santiago  e  a
súa  importancia  relixiosa
coa  aplicación  da  arte
románica.

CCEC
CCL
CAA

PAB3.6.2.  Relaciona  a
influencia  do  Camiño  co
desenvolvemento  de
Santiago.

CCEC
CCL
CAA

n B3.7.
Tardorrománico.
Arquitectura  do
Císter.

B3.7.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  do
Románico  de
transición, en relación
co  seu  respectivo
contexto  histórico  e
cultural.

PAB3.7.1.  Describe  as
características  xerais  da
arquitectura  no
tardorrománico  ou
protogótico  en  Galicia  a
través  das  seguintes
obras:  San  Lourenzo  de
Carboeiro,  mosteiro  de
Santa María de Oseira  e
mosteiro  de Santa María
de Armenteira.

CCEC
CCL
CAA

n B3.8.  Función
social  da  arte
románica.

B3.8.  Explicar  a
función social da arte
románica,
especificando o papel
de  clientes/as  e
artistas,  e  as  súas
relacións. 

PAB3.8.1.  Especifica  as
relacións  entre  artistas  e
clientes/as  da  arte
románica.

CCEC
CCL
CSC
CAA

d
e
m
n

B3.9.  Comentario
de  obras  de  arte:
arte  románica  en
Galicia.

B3.9.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas da
arte  románica  en
Galicia,  aplicando  un

PAB3.9.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
arquitectura  románica:
catedral  de  Santiago  de

CCEC
CCL
CAA
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método  que  abranga
diferentes  enfoques
(técnico,  formal,
semántico,  cultural,
sociolóxico  e
histórico).

Compostela, Santa María
de Cambre,  Santa  María
do  Campo,  igrexa  de
Santiago  en  A  Coruña,
colexiata  de Santa María
de  Sar,  Santa  María  de
Salomé,  igrexa  de  Vilar
de Donas, San Nicolás de
Portomarín,  catedral  de
Ourense, Santa María de
Baiona  e  catedral  de
Santa María de Tui.

PAB3.9.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
escultura  románica:
fachada  de  Praterías,
Pórtico  da  Gloria  e
portada de Santo Estevo
de Ribas de Miño.

CCEC
CCL
CAA

n B3.10.  Achega da
arte  gótica,
expresión  dunha
cultura  urbana.
Catedral  e
arquitectura  civil.
Modalidades  na
escultura. Orixe da
pintura moderna.

B3.10.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  da  arte
gótica,  en  relación
cos  seus  respectivos
contextos históricos e
culturais.

PAB3.10.1.  Describe  as
características  xerais  da
arte  gótica  en  Galicia  a
partir de fontes históricas
ou historiográficas.

CCEC
CCL
CAA

PAB3.10.2.  Describe  as
características  e  a
evolución  da  arquitectura
gótica  en  Galicia  e
especifica  os  cambios
introducidos  respecto  á
románica.

CCEC
CCL
CAA

PAB3.10.3.  Describe  as
características  e
evolución  da  escultura
gótica  en  Galicia  e
especifica  as  súas
diferenzas  tipolóxicas,
formais  e  iconográficas
respecto  á  escultura
románica.

CCEC
CCL
CAA

n B3.11.  Función
social  da  arte
gótica.

B3.11.  Explicar  a
función social da arte
gótica  en  Galicia,
especificando o papel
de  clientes/as  e
artistas,  e  as  súas
relacións.

PAB3.11.1. Especifica  as
relacións  entre  artistas  e
clientes/as da arte gótica.

CCEC
CCL
CSC
CAA

d
e
m
n

B3.12. Comentario
de  obras  de  arte:
arte  gótica  en
Galicia

B3.12.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas da
arte gótica en Galicia,
aplicando  un  método
que  abranga
diferentes  enfoques
(técnico,  formal,
semántico,  cultural,
sociolóxico  e
histórico).

PAB3.12.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
arquitectura  gótica  nas
ordes  mendicantes:  San
Domingos  de  Bonaval,
San  Domingos  de
Pontevedra  e  San
Francisco de Betanzos.

CCEC
CCL
CAA

PAB3.12.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
escultura  gótica:  pórtico
da catedral  de Tui,  porta
do  Colexio  de  San
Xerome  e  sepulcro  de
Fernán Peres de Andrade

CCEC
CCL
CAA
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"O Boo".

d
e
g
m
n
p

B3.13. Traballo de
investigación  en
patrimonio
histórico e cultural
de Galicia.

B3.13.  Realizar  e
expor,
individualmente ou en
grupo,  traballos  de
investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

PAB3.13.1.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  os  mosteiros
románicos  situados  na
Ribeira Sacra.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

PAB3.13.2.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  o  tratamento
iconográfico  e significado
do Pórtico da Gloria.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

h
n
p

B3.14.
Conservación  do
patrimonio: arte na
Idade  Media  en
Galicia.

B3.14.  Respectar  as
creacións  artísticas
da  arte  na  Idade
Media  en  Galicia,
valorando  a  súa
calidade  en  relación
coa  súa  época  e  a
súa importancia como
patrimonio  escaso  e
insubstituíble  que  hai
que conservar.

PAB3.14.1.  Explica  a
importancia  da  arte
románica  no  Camiño  de
Santiago.

CCEC
CCL
CSC

PAB3.14.2.  Confecciona
un  catálogo,  con  breves
comentarios,  das  obras
máis  salientables  da
arquitectura prerrománica
en Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

PAB3.14.3.  Confecciona
un  catálogo,  con  breves
comentarios,  das  obras
máis  salientables  da
arquitectura  románica  en
Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 4. Idade Moderna

n B4.1.
Renacemento.
Patróns e artistas.
Iconografía  na
arquitectura  do
século  XVI.  Orixe
e
desenvolvemento
da  nova  linguaxe
en  arquitectura,
escultura  e
pintura. 

B4.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  da  arte  do
Renacemento,  en
relación  cos  seus
respectivos  contextos
históricos e culturais.

PAB4.1.1.  Explica  as
características  esenciais
do  Renacemento  en
Galicia  e  a  súa
periodización  a  partir  de
fontes  históricas  ou
historiográficas.

CCEC
CCL
CAA

PAB4.1.2.  Especifica  as
características  da
arquitectura  renacentista
galega  e  explica  a  súa
evolución.

CCEC
CCL
CAA

PAB4.1.3.  Especifica  as
características  da
escultura  renacentista
galega  e  explica  a  súa
evolución.

CCEC
CCL
CAA

n B4.2.  Función
social  da  arte
renacentista  en
Galicia.

B4.2.  Explicar  a
función social da arte
do  Renacemento,
especificando o papel
desempeñado  por
clientes/as  e  artistas,
e as súas relacións.

PAB4.2.1.  Especifica  as
relacións  entre  artistas  e
clientes/as  da  arte  do
Renacemento en Galicia.

CCEC
CCL
CSC
CAA

d
e
m
n

B4.3.  Comentario
de  obras  de  arte:
arte  do
renacemento  en
Galicia.

B4.3.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas da
arte  renacentista  en
Galicia,  aplicando  un
método  que  abranga
diferentes  enfoques
(técnico,  formal,
semántico,  cultural,
sociolóxico  e
histórico).

PAB4.3.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
arquitectura  renacentista
en  Galicia:  colexio  de
Nosa  Señora  da  Antiga
de Monforte, mosteiro de
Santa  María  de
Montederramo,  Hospital
Real de Santiago e Pazo
de Fonseca.

CCEC
CCL
CAA
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PAB4.3.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
escultura  renacentista  en
Galicia:  estatuas  da
fachada  do  mosteiro  de
San  Martiño  Pinario  e
retablo  da  igrexa  de
Santa  María  de  Castro
Caldelas.

CCEC
CCL
CAA

n B4.4.  Unidade  e
diversidade  do
Barroco.  Linguaxe
artística ao servizo
do  poder  civil  e
eclesiástico.
Barroco
compostelán.
Urbanismo
barroco.  Igrexas e
pazos.  Principais
tendencias.

B4.4.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  da  arte  do
Barroco,  en  relación
cos  seus  respectivos
contextos históricos e
culturais.

PAB4.4.1.  Explica  as
características  esenciais
do  Barroco  en  Galicia  a
partir de fontes históricas
ou historiográficas.

CCEC
CCL

PAB4.4.2.  Especifica  as
diferenzas  entre  a
concepción  barroca  da
arte e a renacentista.

CCEC
CCL
CAA

PAB4.4.3.  Especifica  as
características  da
arquitectura  barroca
galega  e  explica  a  súa
evolución.

CCEC
CCL
CAA

PAB4.4.4.  Especifica  as
características  da
escultura  barroca  galega
e explica a súa evolución.

CCEC
CCL
CAA

PAB4.4.5.  Especifica  as
características  da  pintura
barroca  galega  a  través
da  obra  de  García  de
Bouzas.

CCEC
CCL
CAA

n B4.5.  Función
social  da  arte  do
Barroco  en
Galicia.

B4.5.  Explicar  a
función social da arte
do Barroco en Galicia,
especificando o papel
desempeñado  por
clientes/as  e  artistas,
e as súas relacións.

PAB4.5.1.  Describe  o
papel  desenvolto  pola
igrexa e a baixa nobreza
ou  fidalguía  na  arte  do
Barroco en Galicia.

CCEC
CCL
CSC
CAA

d
e
m
n

B4.6.  Comentario
de  obras  de  arte:
arte do Barroco en
Galicia

B4.6.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas da
arte  do  Barroco  en
Galicia,  aplicando  un
método  que  abranga
diferentes  enfoques
(técnico,  formal,
semántico,  cultural,
sociolóxico  e
histórico).

PAB4.6.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
arquitectura  barroca
relixiosa en Galicia: obras
de Domingo de Andrade,
Fernando  de  Casas,
Simón  Rodríguez,
Clemente  F.  Sarela,
Pedro  de  Monteagudo
(mosteiros  de  San  Xoán
de  Poio  e  Sobrado  dos
Monxes)  e  Lucas  Ferro
Caaveiro. 

CCEC
CCL
CAA

PAB4.6.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
arquitectura  barroca  civil
en Galicia: pazos rurais e
pazos  de  Fefiñáns,  de
Oca e de Santa Cruz de
Ribadulla.

CCEC
CCL
CAA

PAB4.6.3.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da

CCEC
CCL
CAA
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escultura  barroca  en
Galicia:  obras  de
Francisco  de  Moure,
Gregorio  Fernández,
Mateo  de  Prado  e  Xosé
Gambino.

n B4.7.
Neoclasicismo.
Enxeñeiros
técnicos  na
arquitectura  do
neoclasicismo  en
Galicia.  Estilo
academicista.

B4.7.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  do
neoclasicismo,  en
relación  co  seu
respectivo  contexto
histórico e cultural.

PAB4.7.1.  Explica  o
século XVIII  como época
de coexistencia de vellos
e  novos  estilos  artísticos
nun contexto histórico de
cambios profundos.

CCEC
CCL
CAA

PAB4.7.2.  Explica  as
razóns  do xurdimento do
Neoclasicismo e as súas
características  xerais  en
arquitectura,  escultura  e
pintura:  o  foco
compostelán.

CCEC
CCL
CSC

PAB4.7.3.  Explica  as
características  xerais  do
urbanismo academicista a
través do Arsenal Real e
o barrio da Magdalena en
Ferrol.

CCEC
CCL

n B4.8.  Función
social  da  arte  do
Neoclasicismo  en
Galicia.

B4.8.  Explicar  a
función social da arte
do  Neoclasicismo  en
Galicia,  especificando
o papel desempeñado
por  clientes/as  e
artistas,  e  as  súas
relacións.

PAB4.8. Describe o papel
desempeñado  polas
ideas  do  reformismo
ilustrado  de  Carlos  III  a
través das academias.

CCEC
CCL
CSC
CAA

d
e
m
n

B4.9.  Comentario
de  obras  de  arte:
arte  do
Neoclasicismo  en
Galicia

B4.9.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas da
arte do Neoclasicismo
en  Galicia,  aplicando
un  método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico e
histórico).

PAB4.9.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
arquitectura  neoclásica
en  Galicia:  obras  de
Domingo  Lois
Monteagudo e de Melchor
de Prado y Mariño. Pazo
de  Raxoi,  fachada  da
Acibecharía,  reforma  da
torre  de  Hércules,  casas
de Paredes e arquivo do
Reino  de  Galicia  en
Betanzos.

CCEC
CCL
CAA

PAB4.9.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
escultura  neoclásica  en
Galicia:  obras de Manuel
de Prado Mariño  e  Xosé
Ferreiro.

CCEC
CCL
CAA

d
e
g
m
n
p

B4.10. Traballo de
investigación  en
patrimonio
histórico e cultural
de  Galicia:  a  arte
da Idade Moderna.

B4.10.  Realizar  e
expor,
individualmente ou en
grupo,  traballos  de
investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

PAB4.10.1.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  o  proceso  de
construción  e  urbanismo
do  Arsenal  Real  de
Ferrol.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

PAB4.10.2.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  Domingo  de
Andrade.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE
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PAB4.10.3.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  os  pazos  en
Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

h
n
p

B4.11.
Conservación  do
patrimonio: arte na
idade moderna en
Galicia.

B4.11.  Respectar  as
creacións  artísticas
da  arte  da  Idade
Moderna, valorando a
súa  calidade  en
relación  coa  súa
época  e  a  súa
importancia  como
patrimonio  escaso  e
insubstituíble  que  hai
que conservar.

PAB4.11.1.  Explica  o
proceso  de
barroquización  de
Santiago.

CCEC
CCL
CSC

PAB4.11.2.  Confecciona
un  catálogo,  con  breves
comentarios,  das  obras
máis salientables  da arte
dos  séculos  XVI  a  XVIII
en Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 5. Idade Contemporánea

e
h
m
n
p

B5.1.  Arte  galega
do século XIX:

Arquitectura  do
século  XIX.
Impacto  dos
novos materiais:
historicismo  e
eclecticismo.
Obra  de  Jenaro
de la Fuente.
Nacemento  do
urbanismo
moderno.
Homoxenización
de  modelos  e
creación  dos
barrios obreiros.
Escultura  do
Rexurdimento
galego  (Isidoro
Brocos)  e
adopción  da
liturxia liberal na
escultura galega
do século XIX. 
Pintura  no
século  XIX
galego:  do
romanticismo  e
o  historicismo
ao exotismo e o
realismo.

B5.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  do
historicismo  e
eclecticismo,  en
relación  cos  seus
respectivos  contextos
históricos e culturais.

PAB5.1.1.  Entende  a
importancia  da
incorporación  dos  novos
materiais  á  arquitectura,
diferenciando  os  estilos
que se serven deles.

CCEC
CAA

PAB5.1.2.  Comprende  a
transcendencia  da
incorporación  do
concepto  de  urbanismo
aos  ensanches
burgueses  das  cidades
de  Galicia  (Juan  de
Ciórraga) e a xénese dos
barrios obreiros.

CSC
CCEC

PAB5.1.3.  Identifica  as
principais  correntes  da
escultura  galega  do
século XIX.

CCEC
CCL

PAB5.1.4.  Realiza  un
traballo  de  investigación
en torno á pintura galega
do século XIX (tendencias
e principais autores/as).

CSIEE
CCEC

a
c
p

B5.2.  Función
social  do  arte  do
século XIX galego.

B5.2.  Explicar  a
función social da arte
do  historicismo  e  do
eclecticismo,
especificando o papel
desenvolvido  por
clientes/as  e  artistas,
e as súas relacións.

PAB5.2.1.  Explica  as
razóns  que  levaron  á
planificación  dos
ensanches  burgueses
nas  principais  cidades
galegas e o seu correlato
co  deseño  dos  barrios
obreiros.

CCL
CCEC

b
h

B5.3.  Comentario
de  obras  de  arte
do  século  XIX  en
Galicia.

B5.3.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas do
historicismo  e
eclecticismo,
aplicando  un  método
que  abranga
diferentes  enfoques

PAB5.3.1.  Identifica,
analiza e comenta a obra
arquitectónica  de  Jenaro
de  la  Fuente  e  as
planificacións
urbanísticas  de  Juan  de
Ciórraga.

CCEC
CCL
CAA

PAB5.3.2.  Identifica, CCEC
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(técnico,  formal,
semántico,  cultural,
sociolóxico  e
histórico).

analiza e comenta a obra
escultórica  de  Isidoro
Brocos.

CCL
CAA

PAB5.3.3.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
pintura do século XIX en
Galicia:  obra pictórica da
Xeración  Doente  e  de
Serafín Avendaño. 

CCEC
CCL
CAA

n B5.4.  Século  XX.
Arquitectura.
Renovación  da
linguaxe
arquitectónica:
funcionalismo  do
Movemento
Moderno  e
arquitectura
orgánica.

B5.4.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  da
arquitectura no século
XX  en  Galicia,  en
relación  cos  seus
respectivos  contextos
históricos e culturais.

PAB5.4.1.  Explica  o
proceso  de  configuración
e os trazos  esenciais  do
Movemento  Moderno  na
arquitectura en Galicia.

CCEC
CCL
CAA

PAB5.4.2.  Explica  o
proceso  de  configuración
e os trazos  esenciais  do
racionalismo  na
arquitectura en Galicia.

CCEC
CCL
CAA

n B5.5.  Fenómeno
das  vangardas
nas artes plásticas
en  Galicia.
Vangardas  e
novos  medios:  a
fotografía  e  cine
en Galicia.

B5.5.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  das  artes
plásticas  no  século
XX  en  Galicia,  en
relación  cos  seus
respectivos  contextos
históricos e culturais.

PAB5.5.1.  Define  o
concepto  de  vangarda
artística  en  relación  co
acelerado  ritmo  de
cambios na sociedade da
época  e  a  liberdade
creativa  dos  artistas
iniciada  no  século
anterior.

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n

B5.6.  Comentario
de  obras  de  arte:
arquitectura  e
artes  plásticas  do
século  XX  en
Galicia

B5.6.  Analizar,
comentar  e  clasificar
obras significativas da
arte  da  primeira
metade do século XX
en  Galicia,  aplicando
un  método  que
abranga  diferentes
enfoques  (técnico,
formal,  semántico,
cultural,  sociolóxico e
histórico).

PAB5.6.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
arquitectura do século XX
en Galicia: Casa Fonte de
San  Andrés,  Compostela
8,  Praza  de  Lugo  22  e
Casa Rey de Julio Galán
y  Carvajal;  Pazo
Municipal  da  Coruña,  de
Pedro  Mariño;  Praza  de
Lugo 13 e  Casa  Salorio,
de  Antonio  López
Hernández;  Escolas  da
Fundación  Labaca  e  "O
dente  de  Ouro",  de
Leoncio Bescansa; Banco
de  Vigo,  de  Manuel
Gómez  Román;  Concello
de Porriño, Teatro García
Barbón,  Templo  da  Vera
Cruz  e  Templo  de
Panxón,  de  Antonio
Palacios;  Casa  Molina,
Kiosco  Alfonso  e
sanatorio  antituberculoso
de  Cesuras,  de  Rafael
González  Villar;  Banco
Pastor,  de  Antonio
Tenreiro;  Estadio  de
Riazor,  de  Santiago  Rey
Pedreira; Policlínico Cíes,
Mercado  de  Porriño  e
igrexa  de  Nosa  Señora
das Neves,  de Xosé Bar
Boo;  Edificio  Seat,
Edificio  Coca-Cola  e

CCEC
CCL
CAA
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Estadio  de  San  Lázaro,
de  Andrés  Fernández
Albalat;  Domus,  Faro  de
Punta Nariga e Museo do
Mar  en  Vigo,  de  César
Portela;  e  vivenda
unifamiliar  en Corrubedo,
de Iago Seara.

PAB5.6.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
escultura do século XX en
Galicia: Naiciña, Picariña,
Ofrenda de San Ramón e
San  Francisco,  de
Francisco  Asorey;
Campesiña  sentada,
Leiteira,  Maternidade  e
Moza  peiteándose,  de
Xosé  Eiroa;  Meus  pais,
de Xoán Piñeiro; Orlando
furioso,  de Camilo Otero;
Mariñeiros  e  Peregrino
loitando  contra  o  vento,
de  José  María  Acuña;
Escultura  ao  emigrante,
de  Eduardo  Parrado;  e
Monumento a Eugenio D
´Ors e Fonte dos Delfíns,
de Cristino Mallo.

CCEC
CCL
CAA

PAB5.6.3.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  da
pintura  do  século  XX  en
Galicia:  obra pictórica de
Manuel  Colmeiro,
Laxeiro,  Arturo  Souto,
Fernando  Álvarez  de
Sotomayor,  Manuel
Pesqueira,  Luis  Seoane,
Eugenio  Granell,  Manuel
Prego,  Tino  Grandío,
María  Antonia  Dans,
Maruxa  Mallo,  Manuel
Abelenda,  Isaac  Díaz
Pardo,  Menchu  Lamas,
Francisco  Lloréns,
Urbano Lugrís, Alfonso R.
Castelao,  Xesús
Corredoira,  Carlos
Maside,  Xulia  Minguillón,
Reimundo  Patiño,  Julio
Prieto  Nespereira,  Xaime
Quessada  e  Alberto
Datas.

CCEC
CCL
CAA

a
c
p

B5.7.  Función
social  da  arte  do
século  XX  en
Galicia.

B5.7.  Explicar  a
función social da arte
do  século  XX  en
Galicia,  especificando
o papel desempeñado
por  clientes/as  e
artistas,  e  as  súas
relacións.

PAB5.7.1.  Describe  o
papel dos/das artistas no
contexto  político  do
século XX en Galicia.

CCEC
CCL
CSC
CAA

d
e
g
m

B5.8.  Traballo  de
investigación  en
patrimonio
histórico e cultural

B5.8.  Realizar  e
expor,
individualmente ou en
grupo,  traballos  de

PAB5.8.1.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre a xeración do 25 e
o GATEPAC en Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CD
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n de  Galicia:  a  arte
no  século  XX  en
Galicia.

investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

CSIEE

PAB5.8.2.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  os/as  artistas  do
movemento  renovador
"Os Novos".

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

h
n

B5.9.
Conservación  do
patrimonio: arte na
Idade
Contemporánea
en Galicia.

B5.9.  Respectar  as
creacións  artísticas
da  arte  da  Idade
Contemporánea  en
Galicia,  valorando  a
súa  calidade  en
relación  coa  súa
época  e  a  súa
importancia  como
patrimonio  escaso  e
insubstituíble  que  hai
que conservar.

PAB5.9.1.  Selecciona
unha obra arquitectónica,
unha  escultura  ou  unha
pintura  da  primeira
metade do século XX, de
Galicia  e  xustifica  a  súa
elección.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

PAB5.9.2.  Realiza  un
traballo  de  investigación
catalogando  os  bens
artísticos  de  Galicia
inscritos  no  Patrimonio
Mundial da UNESCO.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

Bloque 6. Patrimonio industrial e cultural en Galicia

h
n

B6.1.  Patrimonio
industrial.
Normativa.  Plan
Nacional  do
Patrimonio
Industrial
2011.Tipoloxía.

B6.1.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  da
arquitectura popular e
industrial  en  Galicia,
en  relación  cos  seus
respectivos  contextos
históricos,  sociais  e
culturais.

PAB6.1.1  Explica  o
proceso  de  configuración
do patrimonio industrial e
cultural en Galicia.

CCEC
CCL
CAA

B6.2  Respectar  as
creacións  da
arquitectura popular e
industrial  en  Galicia,
valorando  a  súa
calidade  en  relación
coa  súa  época  e  a
súa importancia como
patrimonio  escaso  e
insubstituíble  que  hai
que conservar.

PAB6.2.1.  Describe  a
importancia da protección
do patrimonio industrial e
cultural en Galicia.

CCEC
CCL
CAA

PAB6.2.2.  Define  o
concepto  de  patrimonio
industrial  (arqueolóxico,
antigo,  moderno  e
contemporáneo),  da
historia  industrial,  da
economía  industrial,  da
socioloxía  industrial  e  da
historiografía industrial.

CCEC
CCL
CAA

PAB6.2.3.  Describe  a
tipoloxía  do  patrimonio
industrial  en  Galicia:
lugares  produtivos
(obradoiros,  minas,
muíños, fornos, fábricas e
sitios  onde  se  produza
calquera  proceso
produtivo).

CCEC
CCL
CAA

PAB6.2.4.  Describe  a
tipoloxía  do  patrimonio
industrial  en  Galicia:
almacéns  e  depósitos
onde se garde a materia
prima.

CCEC
CCL
CAA

PAB6.2.5.  Describe  a
tipoloxía  do  patrimonio
industrial  en  Galicia:
servizos,  onde  se  xere
enerxía  ou  se  abasteza

CCEC
CCL
CAA
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auga.

PAB6.2.6.  Describe  a
tipoloxía  do  patrimonio
industrial  en  Galicia:
comunicacións,  calquera
medio  de  transporte,  a
súa infraestrutura e a súa
paisaxe.

CCEC
CCL
CAA

PAB6.2.7.  Describe  a
tipoloxía  do  patrimonio
industrial  en  Galicia:
lugares  sociais  onde  se
desenvolvan  actividades
relacionadas  cunha
actividade industrial.

CCEC
CCL
CAA

n B6.2.  Función
social  do
patrimonio
industrial  en
Galicia.

B6.3.  Explicar  a
función  social  do
patrimonio  industrial
en  Galicia,
especificando o papel
desempeñado  pola
sociedade  e  as  súas
relacións.

PAB6.3.1.  Especifica  os
problemas  do  patrimonio
industrial  en  Galicia:
conservación  ou
restauración.

CCEC
CCL
CSC
CAA

d
e
g
m
n

B6.3.  Traballo  de
investigación  en
patrimonio
industrial  de
Galicia.

B6.4.  Realizar  e
expor,
individualmente ou en
grupo,  traballos  de
investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

PAB6.4.1.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  o  patrimonio
industrial  en  Galicia:  os
chozos do Suído, muíños,
fornos,  fábricas  de
fariñas,  arsenal,  pontes
de  ferro,  ferrocarrís,
minas, torres, etc.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

h
n

B6.4.  Patrimonio
cultural. Normativa
e protección;  BIC.
Patrimonio
inmaterial.

B6.5.  Recoñecer  e
explicar  as
concepcións estéticas
e  as  características
esenciais  do
patrimonio cultural  en
Galicia,  en  relación
cos  seus  respectivos
contextos  históricos,
sociais  e  culturais,
ademais de respectar
as  súas  creacións,
valorando  a  súa
calidade  en  relación
coa  súa  época  e  a
súa importancia como
patrimonio  escaso  e
insubstituíble  que  hai
que conservar.

PAB6.5.1.  Explica  o
proceso  de  configuración
do patrimonio  cultural  en
Galicia.

CCEC
CCL
CAA

PAB6.5.2.  Define  o
concepto  de  patrimonio
cultural de Galicia.

CCEC
CCL
CAA

PAB6.5.3.  Describe  a
tipoloxía  do  patrimonio
cultural inmaterial.

CCEC
CCL
CAA

n
p

B6.5.  Función
social  do
patrimonio
industrial e cultural
en Galicia.

B6.6.  Explicar  a
función  social  do
patrimonio cultural  en
Galicia,  especificando
o papel da sociedade
e as súas relacións.

PAB6.6.1.  Especifica  a
riqueza, a diversidade e a
extensión  xeográfica  do
patrimonio  cultural
inmaterial en Galicia:

Tradicións e expresións
orais:  lendas,  contos,
etc.
Actos festivos, sociais e
rituais.
Música,  danza  e
representacións teatrais
tradicionais.
Coñecementos,
técnicas  e  prácticas

CCEC
CCL
CSC
CAA
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tradicionais.
Técnicas  artesanais
tradicionais.

d
e
g
m
n
p

B6.6.  Traballo  de
investigación  en
patrimonio  cultural
de  Galicia:  a  arte
no  século  XX  en
Galicia.

B6.7.  Realizar  e
expor,
individualmente ou en
grupo,  traballos  de
investigación,
utilizando  tanto
medios  tradicionais
como  as  novas
tecnoloxías.

PAB6.7.1.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  o  patrimonio
cultural  en  Galicia:  os
Camiños  de  Santiago.
BIC.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

PAB6.7.2.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  o  patrimonio
cultural  en  Galicia:
turismo  e  patrimonio
artístico e cultural.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

PAB6.7.3.  Realiza  un
traballo  de  investigación
sobre  o  patrimonio
cultural  inmaterial  en
Galicia:  técnica  artesanal
tradicional  na  pesca
galega; o xeito e o cerco
real.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

Unidades didácticas: secuencia e temporalización

Nº UNIDADE DIDÁCTICA AVALIACIÓN

1 As raíces da arte galega: arte prehistórica 1ª

2  A cultura castrexa 1ª

3 Arte romana 1ª

4 Arte prerrománica 1ª

5 Arte románica 1ª

6 Arte gótica 2ª

7 Arte renacentista 2ª

8  Arte  barroca 2ª

9 O movemento neoclásico 3ª

10 Arte do século XIX 3ª

11 Arte do século XX e tendencias actuais 3ª
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12 Patrimonio industrial de Galicia 3ª

13 Patrimonio cultural de Galicia 3ª

3.10. Concrecións metodolóxicas e ferramentas utilizadas para o 

desenvolvemento do ensino

A  metodoloxía  didáctica  desenvolvida  polo  departamento  enmárcase  na  teoría

constructivista e na teoría da aprendizaxe significativa. Trátase dunha metodoloxía

centrada  no  alumnado,  activa,  participativa  e  investigativa,  que  favorece  o  traballo

individual  e  cooperativo  do  alumnado,  así  como  o  logo  dos  obxectivos  e  das

competencias correspondentes (artigo 11.2 do decreto 86/2015). 

Seguiranse as  indicacións  sobre principios  metodolóxicos recollidas  no  artigo  11 do

decreto 86/2015, en relación coa organización do traballo na aula, a coordinación entre

profesores, a atención á diversidade,  a adquisición das competencias, o fomento da

lectura e do uso das TIC.

A nivel  xeral  os  recursos e materiais didácticos que utilizará o departamento son

variados,  en  relación  coas  necesidades,  oportunidades  e  características  de  cada

materia: 

 Diferentes fontes de información a nivel bibliográfico, páxinas web, blogs,...

  Mapas físicos e políticos de Galicia, Península Ibérica, Europa, e do resto de

continentes.

 Mapas topográficos nacionais.

 Atlas históricos e xeográficos.

 Pizarra e xiz, 

 Diferentes medios audiovisuais como proxector, ordenadores, blogs, películas,

documentais, aula virtual do centro, Gsuite, ...

Este curso o departamento, coma en anos anteriores, optou por traballar con material

propio no canto de libro de texto, para poder atender de xeito máis personalizado ás

necesidades do alumnado. 
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Para as materias de bacharelato non se recomenda especificamente un libro para a súa

adquisición,  dispondo  o  departamento  dun  servizo  propio  de  prestamos  para  os

alumnos que o precisen.

Debido  á  situación  de  excepcionalidade  provocada  pola  pandemia  do   coronavirus

COVID-19, é necesario contemplar non soamente un escenario de actividade lectiva

presencial,  senón  tamén  un  posible  escenario  de  actividade  lectiva  non  presencial

motivado pola suspensión da actividade lectiva nun grupo/s. 

Actividade lectiva non  presencial

Esta modalidade de ensino organizarase da seguinte maneira:

- O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado

a través da na aula virtual do centro e no cal se organizarán diferentes cartafoles

dedicados a cada grupo de alumnado e que albergarán os cursos das diferentes

materias nos que terá que matricularse o alumnado do grupo. O profesorado

realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de

xeito  virtual  a  través  dos  contidos  dispoñibles  ben  achegados  polo  propio

profesor  ou  ben  os  que  poña  a  disposición  a  Consellería.  Igualmente  o

profesorado  poderá  poñer  tarefas  ao  alumnado  que  reforcen  o  contido  da

materia ou a avaliación continua da mesma.

- Establecerase  un  calendario  específico  de  videoconferencias  por  grupo  e

materia para o seguimento e contacto directo co alumnado. Este calendario será

compartido e dado a coñecer a través de webs propias internas entre o centro e

o alumnado e familias.

- Determinarase un calendario específico por grupo de alumnado de entrega de

actividades  e  traballos,  datas  de  probas,  etc.   e  compartilo  por  medios

electrónicos a través da Aula Virtual.

- Entregarase a aquel alumnado que non dispoña de medios informáticos para o

seguimento  da  actividade  lectiva  durante  o  confinamento  -  e  que  a
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Administración educativa non llos provea- o material  escrito necesario para a

continuidade da súa formación durante o confinamento e facer semanalmente a

súa recollida e entrega ao seu profesorado para a súa corrección.

- Ferramentas utilizadas:  Aula Virtual  do centro,  videoconferencias a través de

Cisco Webex, Gsuite, correo electrónico, Abalar Móbil, páxina web do centro.

3.11. Criterios e instrumentos de avaliación, cualificación e promoción do 

alumnado

 3.11.1. Características xerais da avaliación

Segundo o 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, os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e

o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias, serán os

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe especificados.

 A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as

materias,  terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos

procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.

 A avaliación pasará por diferentes fases:

AVALIACIÓN INICIAL: desenvolverase a comezos do curso, no mes de setembro. Esta

avaliación é esencial para coñecer o punto de partida do alumnado. 

AVALIACIÓN  CONTINUA:  desenvolverase  ao  longo  do  curso,  dividida  en  tres

avaliacións.  É  aquela  que  atende  ao  proceso  de  adquisición  de  competencias  e

consecución de obxectivos tomando como referencia os criterios de avaliación  e os

estándares de aprendizaxe.

AVALIACIÓN FINAL: terá lugar no mes de xuño para 1º de bacharelato e no mes de

maio para 2º de bacharelato. É o resultado da evolución do aprendizaxe do alumnado,

unha valoración global do seu traballo ao longo do curso.
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AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: terá lugar no mes de xuño. Esta avaliación consistirá

nunha única proba, única para o alumnado dun mesmo nivel, na que se valorará o grao

de adquisición dos estándares de aprendizaxe.

A avaliación estará suxeita os cambios que ao longo do curso sexa necesario facer para

adaptar o traballo en cada aula ao rendemento e progreso do curso en xeral e  a cada

alumno/a en particular. Así mesmo, debido á situacion de excepcionalidade provocada

pola  pandemia do  coronavirus  COVI-19,  é necesario  contemplar  non soamente  un

escenario de actividade académica presencial, senón tamén un posible escenario de

actividade académica non presencial motivado pola actuación dun abrocho no centro.

Polo que,  tanto para os procedementos e instrumentos de avaliación, como para os

criterios  de  cualificación  de  promoción  do  alumnado,  se  terá  en  conta  os  dous

escenarios.

3.11.2. Procedementos e instrumentos de avaliación

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

Para  avaliar  a  materias  de  Bacharelato  utilizaranse  os  seguintes  instrumentos  de

avaliación:

 Probas  escritas:  haberá  como  mínimo  un  exame  por  avaliación.  Permiten

comprobar o nivel de adquisición de contidos, estratexias e habilidades. Poden

ser de preguntas cortas, de desenvolvemento, comentarios,... No caso de 2º de

Bacharelato a realización das probas escritas seguirá o modelo das probas de

ABAU, seguindo as directrices establecidas polos grupos de traballo da CIUG.

 Traballos de investigación realizados individualmente ou en grupo. Terase en

conta:  adecuación  dos  contidos  do  traballo  ao  demandado  polo  profesor,  a

corrección  nas expresións,  limpeza,  capacidade  crítica,   e a  presentación no

prazo correspondente.

 Actividades e exercicios diversos: comentarios de textos , elaboración de mapas

conceptuais, elaboración de eixos cronolóxicos, reseñas,  localización en mapas

físicos  e  políticos,  análise  e   interpretación  de  imaxes,  gráficos  e  mapas,

actividades de síntese e de conceptos, actividades de causa-efecto, ...

 Caderno da materia, onde o alumno debe ter tanto apuntes como actividades

realizadas.
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 Observación directa: valoración do interese pola materia, a integración en grupos

de traballo, o comportamento, a puntualidade, etc.

 Rúbricas de referencia  que nos permitirán medir  o nivel  de desempeño das

tarefas concretas .

A valoración de todos este elementos deben ser recollidos polo profesorado a través

daquel instrumento de rexistro que considere máis adecuado.

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

Para avaliar as materias de Bacharelato poderanse utilizar os seguintes instrumentos de

avaliación:

 Probas escritas ou orais feitas de xeito telemático

 Traballos  de  investigación  realizados  individualmente.  Terase  en  conta:

adecuación dos contidos do traballo ao demandado polo profesor, a corrección

nas expresións, capacidade crítica,  e a presentación no prazo correspondente.

 Actividades e exercicios diversos: comentarios de textos , elaboración de mapas

conceptuais, elaboración de eixos cronolóxicos, reseñas,  localización en mapas

físicos  e  políticos,  análise  e   interpretación  de  imaxes,  gráficos  e  mapas,

actividades de síntese e de conceptos, actividades de causa-efecto, ...

 Asistencia e participación nas videoconferencias programadas (de ter os medios

adecuadas para poder asistir a elas)

 Rúbricas  de referencia  que nos  permitirán  medir  o  nivel  de desempeño das

tarefas concretas .

A valoración de todos este elementos deben ser recollidos polo profesorado a través

daquel instrumento de rexistro que considere máis adecuado.

3.11.3. Criterios de cualificación e promoción do alumando

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

Dividiremos os criterios de cualificación e promoción do alumnado en  tres grupos de

materias:

   1º)   Os criterios de cualificación e promoción do alumnado das materias HISTORIA DO

MUNDO CONTEMPORÁNEO de 1º de bacharelato, FUNDAMENTOS DA ARTE I de 1º
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de bacharelato, XEOGRAFÍA DE ESPAÑA de 2º de bacharelato, HISTORIA DA ARTE

de 2º de bacharelato, e PATRIMONIO ARTÍSTICO E CULTURAL DE GALICIA de 2º

de bacharelato, serán os seguintes:

 A cualificación  de  cada avaliación  das  materias  de  HISTORIA DO MUNDO

CONTEMPORÁNEO  (1º  bacharelato) e  XEOGRAFÍA   (2º  bacharelato)

responderá aos seguintes criterios:

o Probas escritas: 80% da cualificación. 

o Caderno de clase, traballo diario, exercicios e traballos individuais

ou en grupo ,  participación, comportamento e asistencia: 20% da

cualificación. 

 A cualificación de cada avaliación da materia  de  FUNDAMENTOS DA ARTE I

(1º bacharelato) responderá aos seguintes criterios :

o Probas escritas: 80% da cualificación. Faranse dúas probas escritas

por avaliación que suporán o 40% cada unha. No caso da primeira

avaliación a primeira proba escrita (unidades 1 e 2) suporá o 30% da

nota da primeira avaliación e o segundo exame (unidades 3 e 4)

suporá o 50% da nota da avaliación. 

o Caderno de clase, traballo diario, exercicios e traballos individuais

ou en grupo ,  participación, comportamento e asistencia: 20% da

cualificación. 

 A cualificación de cada avaliación da materia de HISTORIA DA ARTE  de 2º de

bacharelato atenderá aos seguintes criterios:

o Probas escritas: 90% da cualificación. 

o Traballo  diario,  exercicios  e  traballos  individuais  ou  en  grupo  ,

participación, comportamento e asistencia: 10% da cualificación. 

 A  cualificación  de  cada  avaliación  da  materia  PATRIMONIO  ARTÍSTICO  E

CULTURAL DE GALICIA de 2º de bacharelato atenderá aos seguintes criterios:

o Proba escrita: 30% da cualificación (a profesora poderá decidir non

facela, sumando o 30% ás tarefas trimestrais).
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o Tarefa/s trimestrais: 40% da cualificación.

o Actividades e traballo na aula: 30% da cualificación.

Para todas as materias deste primeiro grupo:

 O alumnado superará a materia cando supere as tres avaliacións, cun mínimo

de 5 puntos en cada unha ou na recuperación das avaliacións suspensas.

 O alumnado que non supere unha avaliación poderá facer ao longo do curso, se

o profesor o decide,  un exame de recuperación e/ou realización de actividades

para superar a avaliación suspensa.

 A cualificación final  da  avaliación ordinaria de maio ou xuño consistirá na

nota media das convocatorias parciais, resultando aprobados os que acaden,

como  mínimo,   a  cualificación  numérica  de  5,  e  teñan  as  tres  avaliacións

aprobadas. 

 Os alumnos que non cheguen ao 5 terán dereito a un derradeiro exame, do que

resultará,  ao  100%,  a  nota  definitiva  da  convocatoria  ordinaria  de  maio,

aprobando esta avaliación ordinaria se acada unha puntuación igual ou superior

a 5.

 O alumnado que no sexa avaliado positivamente en maio/xuño,  presentarase

con toda a materia na avaliación extraordinaria que terá lugar no mes de xuño.

A cualificación desta avaliación resultará da realización dunha proba escrita, na

que  se  deberá  obter  un  mínimo  de  5  puntos  para  acadar  unha  avaliación

positiva.  Esta proba escrita poderase,  en casos específicos,  e sempre que o

profesor da materia o decida, complementarse coa presentación dun boletín de

actividades  ou traballo  que deberá ser  entregado polo alumnado en prazo e

forma indicada polo profesor/a.

2º) Os criterios de cualificación e promoción do alumnado da  materia HISTORIA DE

ESPAÑA de 2º de bacharelato, serán os seguintes:

 A cualificación de cada avaliación da materia de Historia de España atenderán

aos seguintes criterios:

o Probas escritas: 80% da cualificación. 
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o traballo  diario,  exercicios  e  traballos  individuais  ou  en  grupo  ,

participación...: 20% da cualificación. 

 O alumnado superará a materia cando supere dúas das tres avaliacións e a nota

medía sexa como mínimo de 5 puntos.

 A cualificación final  da avaliación ordinaria de maio  consistirá na nota media

das convocatorias parciais, resultando aprobados os que acaden, como mínimo,

a cualificación numérica de 5,  e teñan aprobado canto menos dúas das tres

avaliacións. 

 Os alumnos que non cheguen ao 5 terán dereito a un derradeiro exame, do que

resultará,  ao 100%, a nota definitiva da convocatoria ordinaria de maio/xuño,

aprobando esta avaliación ordinaria se acada unha puntuación igual ou superior

a 5.

 O alumnado que no sexa avaliado positivamente en maio, presentarase con toda

a  materia  na  avaliación extraordinaria que  terá  lugar  no  mes  de  xuño.  A

cualificación desta avaliación resultará da realización dunha proba escrita,  na

que  se  deberá  obter  un  mínimo  de  5  puntos  para  acadar  unha  avaliación

positiva.  Esta proba escrita poderase,  en casos específicos,  e sempre que o

profesor da materia o decida, complementarse coa presentación dun boletín de

actividades  ou traballo  que deberá ser  entregado polo alumnado en prazo e

forma indicada polo profesor/a.

3º) Os criterios de cualificación e promoción do alumnado da materia FUNDAMENTOS

DA ARTE II de 2º de bacharelato, serán os seguintes:

 A cualificación de cada avaliación de Fundamentos da Arte II,  atenderán aos

seguintes criterios:

o Probas  escritas:  90%  da  cualificación.  Farase  unha  única  proba

escrita por avaliación

o Caderno de clase, traballo diario, exercicios e traballos individuais

ou en grupo ,  participación, comportamento e asistencia: 10% da

cualificación. 

 A superación da materia responderá aos seguintes criterios:

o Primeira avaliación: 30%
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o Segunda avaliación: 30%

o Terceira avaliación: 40%

 O alumnado superará a materia cando acade un mínimo de 5 puntos seguindo

os porcentaxes establecidos anteriormente. Polo tanto non se realizarán exames

de recuperación por avaliación. 

 A materia de Fundamentos da Arte II será acumulativa por avaliación, polo tanto

na proba da terceira avaliación poderá entrar todo o temario do curso. 

 Os alumnos que non cheguen ao 5 terán dereito a un derradeiro exame no que

poderá  entrar  todo  o  temario  do  curso,  do  que  resultará,  ao  100%,  a  nota

definitiva  da  convocatoria  ordinaria  de  maio,  aprobando  esta  avaliación

ordinaria se acada unha puntuación igual ou superior a 5.

 O alumnado que no sexa avaliado positivamente en maio presentarase con toda

a  materia  na  avaliación extraordinaria que  terá  lugar  no  mes  de  xuño.  A

cualificación desta avaliación resultará da realización dunha proba escrita,  na

que  se  deberá  obter  un  mínimo  de  5  puntos  para  acadar  unha  avaliación

positiva. 

En  todas  as  materias,  no  caso  de  que  un/unha  alumno/a  sexa  sorprendido

cometendo algún tipo de fraude (copia, substitución de follas de exame, plaxio literal,

etc.) en calquera das probas escritas ou traballos, a proba ou actividade será puntuada

con 0 puntos.

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

Nas materias de  Historia  do Mundo Contemporáneo,  Fundamentos da Arte  I  ,

Patrimonio  artístico  e  cultural  de  Galicia,  e  Historia  da  Arte os  criterios  de

cualificación e promoción do alumnado, na actividade lectiva non presencial, serán os

detallados a continuación:

 A cualificación de cada avaliación atenderán aos seguintes criterios:

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai  a posibilidade de facer probas

escritas presenciais antes ou despois da suspensión da actividade lectiva
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dun grupo:  a proba ou probas escritas realizadas suporán o 80 % da

cualificación e as actividades e/ou traballos de investigación, caderno de

clase,  participación,  comportamento,  asistencia  e  participación  en

videoconferencias (de ter medios adecuados para asistir a elas)  suporán

o 20% da cualificación do alumnado. (No caso de Fundamentos da Arte I

si se fan as dúas probas escritas programadas por avaliación suporán o

40% cada unha. No caso da primeira avaliación a primeira proba escrita

(unidades  1  e  2)  suporá  o  30%  da  nota  da  primeira  avaliación  e  o

segundo exame (unidades 3 e 4) suporá o 50% da nota da avaliación. ). 

o  De iniciarse e rematarse a avaliación en situación de actividade lectiva

non  presencial  ou  non  poder  facer  o  exame  ou  exames  de  modo

presencial: os traballos de investigación, actividades varias,  asistencia e

participación  en videoconferencias  (de  ter  os  medios  adecuados  para

asistir a elas) suporán o  100% da cualificación do alumnado

o No  caso  da  materia  de  Patrimonio  artístico  e  cultural  de  Galicia  os

traballos de investigación, actividades varias, asistencia e participación

en  videoconferencias  (de  ter  medios  adecuados  para  asistir  a  elas)

suporá o 100% da cualificación, en calquera caso.

 O alumnado superará a materia cando supere as tres avaliacións, cun mínimo

de 5 puntos en cada unha .

  Aquel  alumnado  que  non  teña  unha  avaliación  positiva  en  algunha  das

avaliacións poderá acollerse,  se o profesor/a da materia o decide, a un plan

de recuperación de cada avaliación, que consistirá en :

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas

escritas  programadas  antes  ou  despois  da  suspensión  da  actividade

lectiva dun grupo:  as probas escritas realizadas suporán o 100 % da

cualificación do alumnado. 

o De  non  poder  facer  o  exame  programado  de  maneira  presencial:  o

alumnado  procederá  á   elaboración  dunhas  fichas  de  actividades

individualizadas,  que  atenderán  aos  estándares  de  aprendizaxe

traballados durante as avaliacións a recuperar. Estas fichas suporán o

100% da cualificación do alumnado. 
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 A  cualificación  da  avaliación  ordinaria  consistirá  na  nota  media  das

convocatorias parciais, resultando aprobados os que acaden, como mínimo,  a

cualificación numérica de 5, e teñan as tres avaliacións aprobadas. 

 Os alumnos que  non  cheguen  ao  5  terán  dereito  a  acadar  unha  avaliación

positiva na convocatoria ordinaria de maio/xuño, que consistirá en:

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas

escritas presenciais  programadas antes ou despois  da  suspensión  da

actividade lectiva do grupo:  as probas escritas realizadas suporán o 100

% da cualificación do alumnado. 

o En caso  de  non  ter  realizada  a  proba  escrita,  por  estar  en  situación  de

actividade  lectiva  non  presencial,  e  de  non  haber  xa  posibilidade  de

incorporación ás aulas antes do remate do curso, o alumnado procederá á

elaboración dunhas fichas  de  actividades  individualizadas,  que  atenderán

aos estándares de aprendizaxe traballados durante o curso.  Estas fichas

suporán o 100% da cualificación do alumnado. 

 O alumnado que no sexa avaliado finalmente de maneira positiva na avaliación

ordinaria,  presentarase con toda a materia na  avaliación extraordinaria que

terá lugar no mes de maio/ xuño, que, en caso de non poder asistir de maneira

presencial  ao centro,  consistirá  na  elaboración  dunhas fichas  de  actividades

individualizadas,  que  atenderán  aos  estándares  de  aprendizaxe  traballados

durante o curso. Estas fichas suporán o 100% da cualificación do alumnado.

 No caso de que un/unha alumno/a sexa sorprendido cometendo algún tipo de

fraude (entrega de traballos de compañeiros como propios, etc.) en calquera das

actividades ou traballos, estas serán puntuadas con 0 puntos.

Nas  materias  de Historia  de  España  e  Xeografía,  os  criterios  de  cualificación  e

promoción do alumnado, na actividade lectiva non presencial, serán os que se detallan

a continuación:

 A    cualificación  de  cada  avaliación   para  estas  atenderán  aos  seguintes

criterios:

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai  a posibilidade de facer probas
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escritas presenciais antes ou despois da suspensión de actividade lectiva

do grupo :  a proba ou probas escritas realizadas suporán o 80 % da

cualificación e as actividades e/ou traballos de investigación, caderno de

clase,  participación,  comportamento,  asistencia  e  participación  en

videoconferencias (de ter medios adecuados para asistir a elas)  suporán

o 20% da cualificación do alumnado. 

o De iniciarse e rematarse a avaliación en situación de actividade lectiva

non presencial ou de non poder facer os exames de modo presencial por

estar en situación de suspensión de actividade lectiva do grupo:

 Proba escrita ou oral telemática: 80%

 Traballos  de  investigación,  actividades  varias,   asistencia  e

participación en videoconferencias (de ter os medios adecuados

para asistir a elas): 20% da cualificación do alumnado.

 O alumnado de Xeografía  superará a materia cando supere as tres avaliacións,

cun mínimo de 5 puntos en cada unha . No caso da materia de  Historia de

España o alumnado superará  a materia cando supere dúas das tres avaliacións

cun mínimo de 5 puntos de media entre elas.

 A cualificación final da avaliación ordinaria de maio consistirá na nota media das

convocatorias parciais, resultando aprobados os que acaden, como mínimo,  a

cualificación numérica de 5, e teñan as tres avaliacións aprobadas na materia de

Xeografía, mentres que no caso da materia de Historia de España teñan canto

menos dúas das tres avaliacións aprobadas

  No caso exclusivo de Xeografía aquel alumnado que non teña unha avaliación

positiva en algunha das avaliacións poderá acollerse, se o profesor da materia

o decide, a un plan de recuperación de cada avaliación, que consistirá en :

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas

escritas presenciais  programadas antes ou despois  da  suspensión  de

actividade lectiva do grupo:  as probas escritas realizadas suporán o 100

% da cualificación do alumnado. 
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o De  non  poder  facer  o  exame  programado  de  maneira  presencial  o

alumnado procederá á  realización dunha proba escrita ou oral feita de

xeito telemático que suporá o 100 % da cualificación do alumnado.

 Os alumnos que  non  cheguen  ao  5  terán  dereito  a  acadar  unha  avaliación

positiva na convocatoria ordinaria de maio, que consistirá en:

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas

escritas  presenciais  programadas  antes  ou  despois  da  suspensión  la

actividade lectiva do grupo:  as probas escritas realizadas suporán o 100

% da cualificación do alumnado. 

o En caso de non poder realizar a proba escrita, por estar en situación de

actividade lectiva non presencial,  o alumnado procederá á  realización

dunha proba escrita ou oral feita de xeito telemático que suporá o 100 %

da cualificación do alumnado.

 O alumnado que no sexa avaliado positivamente en maio, presentarase con toda

a materia na  avaliación extraordinaria  que consistirá ,en caso de non poder

asistir presencialmente, na  realización dunha proba escrita ou oral feita de xeito

telemático que suporá o 100 % da cualificación do alumnado.

 No caso de que un/unha alumno/a sexa sorprendido cometendo algún tipo de

fraude (entrega de traballos de compañeiros como propios, etc) en calquera das

actividades ou traballos, estas serán puntuadas con 0 puntos.

Na materia  de Fundamentos da Arte II  os criterios de cualificación e promoción do

alumnado, na actividade lectiva non presencial, serán os que se detallan a continuación:

 A    cualificación  de  cada  avaliación   para  estas  atenderán  aos  seguintes

criterios:

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai  a posibilidade de facer probas

escritas presenciais antes ou despois da suspensión de actividade lectiva
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do grupo :  a proba escrita realizada suporán o 90 % da cualificación e as

actividades  e/ou  traballos  de  investigación,  caderno  de  clase,

participación,  comportamento,  asistencia  e  participación  en

videoconferencias (de ter medios adecuados para asistir a elas)  suporán

o 10% da cualificación do alumnado. 

o De iniciarse e rematarse a avaliación en situación de actividade lectiva

non presencial ou de non poder facer os exames de modo presencial por

estar en situación de suspensión de actividade lectiva do grupo:

 Proba escrita ou oral telemática: 90%

 Traballos  de  investigación,  actividades  varias,   asistencia  e

participación en videoconferencias (de ter os medios adecuados

para asistir a elas): 10% da cualificación do alumnado.

 A superación da materia responderá aos seguintes criterios:

o Primeira avaliación: 30%

o Segunda avaliación: 30%

o Terceira avaliación: 40%

 O alumnado superará a materia cando acade un mínimo de 5 puntos seguindo

os porcentaxes establecidos anteriormente. Polo tanto non se realizarán exames

de recuperación por avaliación. 

 A materia de Fundamentos da Arte II será acumulativa por avaliación, polo tanto

na proba da terceira avaliación poderá entrar todo o temario do curso. 

  Os alumnos que non cheguen ao 5 terán dereito a un derradeiro exame  no que

poderá  entrar  todo  o  temario  do  curso,  do  que  resultará,  ao  100%,  a  nota

definitiva  da  convocatoria  ordinaria  de  maio,  aprobando  esta  avaliación

ordinaria se acada unha puntuación igual ou superior a 5. :

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar

durante unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas

escritas  presenciais  programadas  antes  ou  despois  da  suspensión  la

actividade lectiva do grupo:  as probas escritas realizadas suporán o 100

% da cualificación do alumnado. 

o En caso de non poder realizar a proba escrita, por estar en situación de

actividade lectiva non presencial,  o alumnado procederá á  realización
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dunha proba escrita ou oral feita de xeito telemático que suporá o 100 %

da cualificación do alumnado.

 O alumnado que no sexa avaliado positivamente en maio, presentarase con toda

a materia na  avaliación extraordinaria  que consistirá, no caso de non poder

asistir presencialmente, na  realización dunha proba escrita ou oral feita de xeito

telemático que suporá o 100 % da cualificación do alumnado.

 No caso de que un/unha alumno/a sexa sorprendido cometendo algún tipo de

fraude (entrega de traballos de compañeiros como propios, etc) en calquera das

actividades ou traballos, estas serán puntuadas con 0 puntos.

3.11.4. Rúbricas de referencia para avaliar ao alumnado

Avaliación dun exame

EXCELENTE MOI

AVANZADO

SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO

Contido

Todas as 

respostas 

desenvolven 

o tema con 

claridade e 

precisión.

Case todas 

as respostas

desenvolven

o tema con 

claridade e 

precisión .

A maioría das 

respostas 

desenvolven o 

tema con 

claridade e 

precisión .

Poucas 

respostas 

desenvolven

o tema con 

claridade e 

precisión .

A maioría 

das 

respostas 

non 

desenvolven

o tema con 

claridade e 

precisión.

Gramática e

ortografía
Non hai erros

gramaticais, 

ortográficos 

ou de 

puntuación e 

o texto lese 

Case non 

hai erros 

gramaticais, 

ortográficos 

ou de 

puntuación 

Hai dous erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de

puntuación, e o 

texto ten algunha 

dificultade para 

Hai tres 

erros 

gramaticais,

ortográficos 

ou de 

puntuación, 

Hai máis de 

tres erros 

gramaticais, 

ortográficos 

ou de 

puntuación, 
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con fluidez e o texto 

lese con 

fluidez.

entenderse. e o texto 

enténdese 

con 

dificultade.

e o texto 

non se 

entende.

Avaliación de traballos escritos  a man / dixitais

EXCELENTE MOI

AVANZADO

SATISFACTORI

O

BÁSICO ESCASO

Redacción/ 

Estrutura

O traballo está 

ben estruturado

e cumpre na 

súa totalidade 

coa estrutura 

de introdución, 

desenvolvemen

to e conclusión.

O traballo está 

ben estruturado

nun 80% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemen

to e conclusión.

O traballo está 

ben estruturado

nun 50% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemen

to e conclusión.

O traballo está 

ben estruturado

nun 50% pero 

non cumpre 

coa estrutura 

de introdución, 

desenvolvemen

to e conclusión

O traballo non 

está 

estruturado e 

non ten 

introdución, 

desenvolvemen

to e conclusión.

Ortografía

O texto non 

presenta erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática).

O texto ten 

menos de 3 

erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática).

O texto ten 

entre 4 e 6 

erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática).

O texto ten 

entre 6 e 10 

erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática).

O texto ten 

máis de 10 

erros 

ortográficos.

Extensión

O exercicio 

escrito 

adáptase á 

extensión 

esixida.

O exercicio 

escrito 

presenta media

páxina máis da 

extensión 

esixida

O exercicio 

escrito presenta

unha páxina 

máis da 

extensión 

esixida.

O exercicio 

escrito 

presenta dúas 

páxinas máis 

da extensión 

esixida.

O exercicio 

escrito 

presenta máis 

de dúas 

páxinas da 

extensión 

esixida
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Contido

Trátase o 

contido que se 

pediu.

Nalgúns 

parágrafos non 

se trata nada 

do contido que 

se pediu.

Un 60% do 

texto non ten 

relación co 

contido que se 

pediu.

Algúns 

parágrafos fan 

alusión ao tema

pedido.

Só se 

menciona o 

tema pedido, 

pero non se 

trata.

Presentaci
ón e 
limpeza

O traballo está 

presentado 

conforme a 

forma solicitada

polo profesor/a 

(tipo papel, 

marxes portada

,....).O traballo 

está 

presentado con

pulcritude e 

limpeza.

O traballo non 

cumpre na 

presentación 

algunha das 

características 

formais.

O traballo está 

presentado con

pulcritude pero 

ten un risco.

O traballo non 

cumpre na 

presentación 

varias das 

características 

formais.

O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten dous ou tres

riscos.

O traballo 

cumpre poucos

dos requisitos 

formais 

establecidos 

polo profesor/a

O traballo ten 

dobreces e 

máis de tres 

riscos.

O traballo non 

cumpre ningún 

dos requisitos 

formais 

establecidos 

polo profesor/a

O traballo está 

presentado con

un gran número

de dobreces e 

riscos.

Tempo de 
entrega

A entrega 

realízase na 

data indicada.

A entrega 

realízase cun 

día de atraso.

A entrega 

realízase con 

dous días de 

atraso.

A entrega 

realízase con 

tres días de 

atraso.

A entrega 

realízase 

despois de 

pasados tres 

días da data 

indicada.

Exposición oral de traballos

EXCELENTE MOI

AVANZADO

SATISFACTORI

O

BÁSICO ESCASO

Introdució

n

O alumno 

preséntase de 

xeito formal e 

dá a coñecer o

tema da 

O alumno 

preséntase de

forma rápida e

dá a coñecer 

o tema da 

O alumno 

preséntase de 

forma rápida e 

comeza a súa 

exposición sen 

O alumno 

preséntase 

sen dicir o seu

nome e 

menciona o 

Empeza a 

súa 

exposición 

sen facer 

unha 
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presentación e

o obxectivo 

que pretende. 

Presenta un 

índice do 

traballo.

presentación 

e o obxectivo 

que pretende. 

Explica índice

mencionar o 

tema do que 

trata. Explica 

índice

tema de forma

moi xeral. Non

explica índice

presentació

n inicial. 

Non explica 

índice

Expresión 

oral

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado e a 

exposición é 

coherente.

O vocabulario 

é adecuado e 

a exposición é

clara.

Fáltalle 

vocabulario e ten

algún problema 

para expresar 

correctamente as

súas ideas.

Manexa un 

vocabulario 

moi básico e 

ten problemas

para transmitir

con claridade 

as súas ideas.

Ten un 

vocabulario 

moi básico 

e non logra 

transmitir 

con 

claridade as

súas ideas

Volume de

voz

O seu volume 

de voz é 

adecuado, 

suficientement

e alto como 

para ser 

escoitado 

desde todas 

as partes da 

aula, sen ter 

que berrar.

O seu volume 

de voz é 

adecuado e 

alto para ser 

escoitado por 

todos, aínda 

que, ás veces,

cando dubida,

baixa o 

volume.

Non é escoitado 

por toda a aula 

cando fala en 

voz alta, agás se 

se sente moi 

seguro e 

aumenta o seu 

volume de voz 

por uns 

segundos.

O seu volume 

de voz é 

medio e ten 

dificultades 

para ser 

escoitado por 

todos na aula.

O seu 

volume de 

voz é moi 

baixo como 

para ser 

escoitado 

por todos 

na aula

Inclusión 
dos 
aspectos 
relevantes

Expón 

claramente o 

traballo e 

achega 

referencias 

aos 

coñecementos

traballados.

Expón 

claramente o 

traballo, pero 

non relaciona 

toda a 

exposición 

cos 

coñecemento

Expón 

claramente o 

traballo, pero non

o relaciona cos 

coñecementos 

traballados.

Ten dificultade

para expoñer 

o traballo 

porque non 

entende os 

coñecementos

traballados

Non expón 

o traballo 

nin coñece 

os 

conceptos 

traballados 

necesarios 

para a súa 
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s traballados. realización.

Recursos 
didácticos

A exposición 

acompáñase 

con soportes 

audiovisuais 

en diversos 

formatos, 

especialmente 

atractivos e de 

moita calidade.

Soporte visual

adecuado e 

interesante na

súa xusta 

medida.

Soporte visual 

adecuado.

Soporte visual

non 

adecuado.

Sen soporte

visual.

Tempo 

O alumno 

utilizou o 

tempo 

adecuado e 

cerrou 

correctamente 

a súa 

presentación.

O alumno 

utilizou un 

tempo 

axustado ao 

previsto, pero 

cun final 

precipitado ou

excesivament

e longo por 

falta de 

control do 

tempo

O alumno utilizou

o tempo 

adecuado, pero 

faltoulle cerrar a 

súa 

presentación; ou 

ben non utilizou 

o tempo 

adecuado, pero 

incluíu todos os 

puntos da súa 

presentación.

Excesivament

e longo ou 

insuficiente 

para poder 

desenvolver o 

tema 

correctamente

.

O alumno 

esqueceu 

por 

completo o 

tempo que 

tiña e saíu 

do tema.

Peche

Remata 

cunhas 

conclusións 

finais sobre o 

traballo.

Realiza 

despedida 

agradecendo 

ao público e  

invitándoos a 

facer 

Remata 

cunhas 

conclusións 

finais sobre o 

traballo.  

Invita  ao 

público a 

facer 

preguntas.

Remata cunhas 

conclusións 

finais sobre o 

traballo.

Non hai  

invitación ao 

público a facer 

preguntas.

Indica o 

remate da 

exposición 

pero non 

aborda 

conclusións 

finais nin invita

ao público a 

facer  

preguntas.

Non indica 

o remate da

exposición.
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preguntas.

Resolución individual de exercicios

EXCELENTE MOI

AVANZADO

SATISFACTORI

O

BÁSICO ESCASO

Número de 

exercicios 

resoltos

Realiza o 90 % 

dos exercicios 

que se 

propoñen.

Realiza entre 

o 90 e o 80% 

dos exercicios

que se 

propoñen.

Realiza entre o 

80 e o 70% dos 

exercicios que se

propoñen.

Realiza entre 

o 70 e o 60% 

dos 

exercicios 

que se 

propoñen.

Realiza 

menos do 

60% dos 

exercicios 

que se 

propoñen.

Procedement

o e resultados

dos 

exercicios

Desenvolve o 

procedemento, 

detállao, 

preséntao 

organizadament

e e obtén o 

resultado 

correcto.

Desenvolve o 

procedemento

, detállao, 

preséntao 

pouco 

organizado e 

obtén o 

resultado 

correcto

Desenvolve o 

procedemento, 

detállao, non o 

organiza e obtén 

o resultado 

correcto.

Desenvolve o

procedement

o e obtén o 

resultado 

correcto.

Non 

desenvolve o 

procedement

o e non obtén

o resultado 

correcto

As  porcentaxes  ou  puntuacións  concretas  asignadas  para  avaliar  todos  estes

elementos,  que  se  terán  en  conta  nestes  instrumentos  de  avaliación,   serán

establecidas polo profesor/a asignándolle a cualificación que considere máis idónea, en

función do tipo de actividade, traballo, proba, exposición e curso.

3.11.5. Concreción para cada estándar de aprendizaxe: grao mínimo, instrumento 

de avaliación e temporalización

Os estándares de aprendizaxe no Bacharelato estarán organizados en diferentes niveis,

esta clasificación é a que rexe o grao mínimo de consecución de ditos estándares:
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 Estándares  básicos  :  son  aqueles  que  deben  ter  un  grao  mínimo  de

consecución do 80% ou superior. Son estándares elementais que o alumno

debe superar  ao longo do curso. Deberán figurar nas probas escritas da

materia.

 Estándares intermedios  : son aqueles nos que se establece un grao mínimo

de consecución entre o 50% e inferior a 80%. Poden figurar nas probas

escritas e/ou nas actividades e traballos de investigación individuais ou en

grupo,  ou  nalgún  caso  a  través  da  observación.  Xunto  cos  estándares

básicos  terán  a  consideración  de  estándares  mínimos  para  aprobar  a

materia.

 Estándares complementarios:   aqueles que se establece un grao mínimo de

consecución  entre  máis  do  10%  e  menos  do  50%.  Avaliados

preferentemente  mediante  diferentes  actividades  e/ou,  en  determinados

casos,  a  través  da  observación  directa.  Non  son  considerados  mínimos

esixibles para aprobar a materia. 

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo de

consecución

Instrumentos
de avaliación

Temporalización

Bloque 1. O Antigo Réxime

HMCB1.1.1.  Extrae  os  trazos  do
Antigo Réxime dun texto proposto
que os conteña.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB1.1.2. Obtén e selecciona
información escrita e gráfica
relevante, utilizando fontes

primarias ou secundarias, relativa
ao Antigo Réxime.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do
Antigo Réxime en aspectos
demográficos, económicos,
políticos, sociais e culturais.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB1.1.4. Elabora mapas
conceptuais que explican os trazos
característicos do Antigo Réxime.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB1.2.1. Explica as
transformacións do Antigo Réxime

que afectan a economía, a
poboación e a sociedade.

50% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos 50% Probas escritas 1ª avaliación
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trazos do Antigo Réxime do século
XVII e o século XVIII.

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

HMCB1.3.1. Describe as
características do parlamentarismo
inglés a partir de fontes históricas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB1.3.2. Distingue as revolucións
inglesas do século XVII como

formas que promoven o cambio
político do Antigo Réxime.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB1.4.1. Enumera e describe as
ideas da Ilustración e as do

Liberalismo de comezos do século
XIX.

50% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB1.4.2. Establece as
semellanzas e as diferenzas entre

as ideas da Ilustración e o
Liberalismo de comezos do século

XIX.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de
Europa os países ou reinos en

función dos conflitos en que
interveñen.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª, 2ª e 3ª 
avaliación

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

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ªavaliación

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais

HMCB2.1.1. Identifica as causas da
primeira Revolución Industrial.

50% Probas escritas 1ª avaliación

HMCB2.2.1. Explica razoadamente a
evolución cara á segunda

Revolución Industrial.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB2.2.2. Analiza comparativa e
esquematicamente as dúas

revolucións industriais.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os
países industrializados e as súas

rexións industriais.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª , 2ª e 3ª 
avaliación

HMCB2.3.2. Analiza aspectos que
expliquen o desenvolvemento

económico do sector industrial dos
primeiros países industrializados, a

partir de fontes historiográficas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito
ou o fracaso da industrialización en

30% Actividades
diversas

1ª e 2ª  avaliación

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 248



España e en Galicia. Observación
directa

HMCB2.4.1. Sinala os cambios
sociais máis relevantes do século
XIX asociándoos ao proceso da

Revolución Industrial.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB2.4.2. Describe a partir dun
plano a cidade industrial británica.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os
elementos propios da vida nunha
cidade industrial do século XIX.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB2.4.4. Comenta mapas que
expliquen a evolución da extensión
das redes de transporte: ferrocarril,

estradas e canles.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

HMCB2.5.1. Explica as causas e
consecuencias das crises

económicas e as súas posibles
solucións a partir de fontes

históricas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª, 2ª e 3ª 
avaliación

HMCB2.6.1. Compara as correntes
de pensamento social da época da
Revolución Industrial: socialismo
utópico, socialismo científico e

anarquismo.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB2.6.2. Distingue e explica as
características dos tipos de

asociacionismo obreiro.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª e 2ª avaliación

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime

HMCB3.1.1. Realiza eixes
cronolóxicos que inclúan diacronía
e sincronía dos acontecementos da

primeira metade do século XIX.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB3.2.1. Identifica xerarquías
causais na guerra de

independencia dos Estados Unidos
a partir de fontes historiográficas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB3.3.1. Explica as causas da
Revolución Francesa de 1789.

50% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB3.3.2. Explica
esquematicamente o

desenvolvemento da Revolución
Francesa.

50% Probas escritas 1ª avaliación

HMCB3.4.1. Identifica nun mapa
histórico a extensión do Imperio

Napoleónico.

50% Probas escritas
Traballos de

1ª avaliación
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investigación
Actividades

diversas

HMCB3.5.1. Analiza as ideas
defendidas e as conclusións do

Congreso de Viena, e relaciónaas
coas súas consecuencias.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB3.6.1. Compara as causas e o
desenvolvemento das revolucións

de 1820, 1830 e 1848.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB3.7.1. Describe e explica a
unificación de Italia e a de Alemaña

a partir de fontes gráficas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB3.8.1. Establece as
características propias da pintura, a

escultura e a arquitectura do
Neoclasicismo e o Romanticismo a

partir de fontes gráficas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB3.9.1. Realiza un friso
cronolóxico explicativo da

independencia das colonias
hispanoamericanas ao comezo do

século XIX.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial

HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en
que se expliquen as cadeas

causais e os procesos dentro do
período de finais do século XIX e

comezos do XX.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª e 2ª avaliación

HMCB4.2.1. Elabora un eixe
cronolóxico con feitos que explican

a evolución durante a segunda
metade do século XIX de

Inglaterra, Francia, Alemaña, o
Imperio Austrohúngaro, Rusia, os

Estados Unidos e Xapón.

30% Probas escritas
Actividades

diversas
Observación 

directa

1ª avaliación

HMCB4.2.2. Explica a partir de
imaxes as características que

permiten identificar a Inglaterra
vitoriana.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB4.2.3. Analiza textos relativos
á época de Napoleón III en

Francia.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HMCB4.2.4. Identifica e explica
razoadamente os feitos que

converten Alemaña nunha potencia
europea durante o mandato de

Bismarck.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HMCB4.3.1. Identifica e explica
razoadamente as causas e as

50% Probas escritas 1ª, 2ª e 3ª
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consecuencias da expansión
colonial da segunda metade do

século XIX.

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

avaliación

HMCB4.3.2. Localiza nun
mapamundi as colonias das

potencias imperialistas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª, 2ª e 3ª
avaliación

HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas
e interconexións causais entre

colonialismo, imperialismo e a Gran
Guerra de 1914.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª e 2ª avaliación

HMCB4.4.1. Describe as alianzas
dos países máis destacados

durante a Paz Armada.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª e 2ª avaliación

HMCB4.5.1. Identifica a partir de
fontes históricas ou historiográficas

as causas da I Guerra Mundial.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB4.5.2. Comenta símbolos
conmemorativos vinculados á I

Guerra Mundial.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HMCB4.5.3. Analiza e explica as
etapas da Gran Guerra a partir de

mapas históricos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB4.5.4. Extrae conclusións de
gráficos e imaxes sobre as
consecuencias da I Guerra

Mundial.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias

HMCB5.1.1. Explica as
características do período de

Entreguerras a partir de
manifestacións artísticas e culturais

de comezos do século XX.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HMCB5.2.1. Identifica e explica
algunhas das causas da

Revolución Rusa de 1917.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB5.2.2. Compara a Revolución
Rusa de febreiro de 1917 coa de

outubro de 1917.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación
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HMCB5.3.1. Explica os acordos dos
tratados de paz da I Guerra
Mundial e analiza as súas

consecuencias a curto prazo.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB5.3.2. Analiza o papel que
xoga a Sociedade de Nacións nas
relacións internacionais, a partir de

fontes históricas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da
Gran Depresión.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HMCB5.4.2. Comenta gráficas que
explican a crise económica de

1929.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB5.5.1. Compara o fascismo
italiano e o nazismo alemán.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos
fascismos europeos da primeira

metade do século XX.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB5.5.3. Analiza a partir de
fontes contrapostas as relacións

internacionais anteriores ao
estoupido da II Guerra Mundial.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HMCB5.7.1. Identifica e explica as
causas desencadeadores da II

Guerra Mundial a partir de fontes
históricas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB5.8.1. Explica as etapas da II
Guerra Mundial tanto na fronte

europea como na guerra do
Pacífico.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB5.8.2. Analiza o
desenvolvemento da II Guerra

Mundial a partir de mapas
históricos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HMCB5.9.1. Describe as
consecuencias da II Guerra

Mundial.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª  e 3ª avaliación

HMCB5.10.1. Analiza imaxes que 30% Actividades 2ªavaliación
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explican o Holocausto levado a
cabo pola Alemaña nazi.

diversas
Observación

directa

HMCB5.10.2. Recoñece a
significación do Holocausto na

historia mundial.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª e 3ª avaliación

HMCB5.11.1. Sintetiza textos que
explican a intervención da ONU

nas relacións internacionais e nos
asuntos de descolonización.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos

HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os
países que formaban os bloques

comunista e capitalista.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB6.2.1. Identifica e explica os
conflitos da Guerra Fría a partir dun

mapa histórico.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e
imaxes que se identifiquen co
mundo capitalista e o mundo

comunista.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos
textos, imaxes, mapas e gráficas

que expliquen a evolución de
ambos os bloques enfrontados na
Guerra Fría, e sinala a que bloque

pertence e algúns motivos que
explican esa pertenza.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB6.4.1. Explica algunhas
características da economía

capitalista a partir de gráficas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª, 2ª e 3ª 
avaliación

HMCB6.4.2. Explica algunhas
características da economía

comunista a partir de gráficos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª, 2ª e 3ª 
avaliación

HMCB6.4.3. Establece
razoadamente e comparativamente

as diferenzas entre o mundo
capitalista e o comunista.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª e 3ª avaliación

HMCB6.4.4. Identifica formas
políticas do mundo occidental e do

mundo comunista.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª e 3ª avaliación

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo

HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as
zonas afectadas pola

descolonización e os seus

50% Probas escritas
Traballos de

3ª avaliación
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conflitos. investigación
Actividades

diversas

HMCB7.2.1. Establece de xeito
razoado as causas, os feitos e os

factores que desencadean e
explican o proceso
descolonización.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB7.2.2. Identifica e compara as
características da descolonización

de Asia e de África.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB7.3.1. Explica as actuacións
da ONU no proceso descolonizador

a partir de fontes históricas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB7.4.1. Analiza as
características dos países do

terceiro mundo a partir de gráficas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os
países do terceiro mundo.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes
do Movemento de Países Non

Aliñados e dos países
subdesenvolvidos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB7.5.1. Explica a evolución das
relacións entre os países

desenvolvidos e os países en vías
de desenvolvemento, comparando

a axuda internacional coa
intervención neocolonialista.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

Bloque 8. A crise do bloque comunista

HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as
repúblicas exsoviéticas e os países
formados tras a caída do muro de

Berlín.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB8.1.2. Elabora un eixe
cronolóxico que ordena os

acontecementos que explican a
desintegración da URSS, a

formación da CEI e o xurdimento
das repúblicas exsoviéticas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB8.1.3. Compara os países dos
Balcáns desde os anos 80 ata a
actualidade, utilizando mapas de

situación.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB8.2.1. Describe os trazos
políticos e socioeconómicos da

50% Probas escritas
Traballos de

3ª avaliación
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URSS desde a época de Breznev
ata a de Gorbachov.

investigación
Actividades

diversas

HMCB8.3.1. Elabora un cadro
sinóptico sobre a situación política

e económica das repúblicas
exsoviéticas e a CEI- Federación

Rusa.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB8.4.1. Analiza imaxes que
reflicten a caída do muro de Berlín.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB8.4.2. Explica as novas
relacións das repúblicas
exsoviéticas con Europa

occidental.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB8.4.3. Realiza unha procura
guiada en internet para explicar de
maneira razoada a disolución do

bloque comunista.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB8.5.1. Describe
comparativamente a evolución
política dos países de Europa

central e oriental tras a caída do
muro de Berlín.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB8.5.2. Describe e analiza as
causas, o desenvolvemento e as

consecuencias da guerra dos
Balcáns, nomeadamente en

Iugoslavia

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX

HMCB9.1.1. Enumera as liñas de
pensamento económico do mundo
capitalista na segunda metade do

século XX.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB9.1.2. Explica o modelo
capitalista dun país elaborando

información a partir dunha procura
guiada en internet

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB9.2.1. Identifica razoadamente
as características e símbolos do

Estado do benestar.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB9.3.1. Elabora eixes
cronolóxicos sobre o proceso de
construción da Unión Europea.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB9.4.1. Relaciona
razoadamente as institucións da

Unión Europea cos obxectivos que
esta persegue.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

3ª avaliación

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 255



Actividades
diversas

HMCB9.5.1. Realiza un eixe
cronolóxico dos feitos máis

significativos de tipo político, social
e económico dos Estados Unidos

desde os anos 60 aos 90.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB9.5.2. Selecciona e presenta
mediante mapas ou redes

conceptuais información referida
aos Estados Unidos entre 1960 e

2000.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB9.6.1. Establece
razoadamente as características e
os símbolos que explican aspectos
singulares do capitalismo de Xapón

e a área do Pacífico.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica

HMCB10.1.1. Identifica as principais
características ligadas á fiabilidade

e á obxectividade do fluxo de
información existente en internet e

noutros medios dixitais.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª, 2ª e 3ª 
avaliación

HMCB10.1.2. Elabora un breve
informe sobre as relacións entre

inmigración e globalización a partir
de fontes históricas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB10.1.3. Extrae conclusións de
imaxes e material videográfico
relacionados co mundo actual.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB10.2.1. Realiza unha procura
guiada en internet sobre a ameaza

terrorista, organizacións que a
sustentan, actos máis relevantes

(11-S de Nova York, 11-M de
Madrid 7-X de Londres, etc.), os
seus símbolos e as repercusións

na sociedade (cidadanía
ameazada, asociacións de vítimas,

mediación en conflitos, etc.), e
analiza e comunica a información

máis relevante.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB10.3.1. Identifica os retos
actuais da Unión Europea a partir

de novas xornalísticas
seleccionadas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB10.3.2. Explica
comparativamente os desaxustes
da Unión Europea na relación con

outros países ou áreas
xeopolíticas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HMCB10.4.1. Elabora mapas
conceptuais sobre os trazos da

sociedade norteamericana,
agrupados en política, sociedade,

30% Actividades
diversas

Observación

3ª avaliación
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economía e cultura. directa

HMCB10.5.1. Describe os principais
movementos políticos, económicos,

sociais e culturais da
Hispanoamérica actual.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB10.6.1. Enumera e explica os
trazos económicos, políticos,
relixiosos e sociais do mundo

islámico, e localiza nun mapa os
países que o forman na

actualidade.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB10.7.1. Compara aspectos
económicos, políticos, relixiosos e
sociais entre os principais países

do continente africano.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB10.8.1. Compara aspectos
económicos, políticos, relixiosos e

sociais de China e a India.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HMCB10.8.2. Compara aspectos
económicos, políticos, relixiosos e

sociais entre países emerxentes de
Asia e África.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas
propias da disciplina.

HMCB11.1.1. Recoñece que os
acontecementos e os procesos

ocorren ao longo do tempo e á vez
no tempo (diacronía e sincronía).

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª, 2ª e 3ª 
avaliación

HMCB11.2.1. Localiza e selecciona
información escrita e gráfica
salientable utilizando fontes

primarias e secundarias, e analiza
a súa credibilidade.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª, 2ª e 3ª 
avaliación

HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e
precisión o vocabulario histórico e

artístico necesario.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª, 2ª e 3ª 
avaliación

Fundamentos da Arte I. 1º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo de
consecució

n

Instrumentos
de avaliación

Temporalizació
n

Bloque 1. As orixes das imaxes artísticas

FA1B1.1.1. Identifica as
imaxes rupestres e

relaciónaas coas imaxes

10% Actividades
diversas

Observación

1ª avaliación
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tribais ou étnicas do mundo. directa

FA1B1.2.1. Relaciona as
imaxes cun posible

significado iconolóxico.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B1.3.1. Compara as
imaxes prehistóricas coas
imaxes de grupos étnicos

da actualidade,
establecendo posibles

paralelismos.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B1.3.2. Relaciona a
iconografía rupestre con
composicións de artistas

actuais.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B1.4.1. Analiza, a partir
de fontes historiográficas, a
técnica da arte rupestre e a
súa posible aplicación na

actualidade.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B1.5.1. Analiza
Stonehenge e debate

acerca da súa autenticidade
simbólica e histórica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

Bloque 2. As grandes culturas da Antigüidade: Exipto;
Mesopotamia e Persia; China

FA1B2.1.1. Recoñece as
imaxes dos restos

arqueolóxicos relevantes e
sitúaas na cultura
correspondente.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B2.2.1. Relaciona o tipo
de vida sedentario co auxe
da arquitectura e das obras

públicas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B2.2.2. Infire a relación
entre a escultura oficial e o
seu patrocinador e asóciaa

co tipo de imaxe para
representar.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B2.2.3. Establece unha
relación causa-forma entre

a estrutura política e a
plasmación plástica que

dela se fai.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B2.3.1. Analiza a relación
entre o culto a Isis e o seu

posible enlace coa
relixión xudeo-cristiá.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B2.4.1. Explica a
organización narrativa das

pinturas exipcias.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

1ª avaliación
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Actividades
diversas

FA1B2.5.1. Analiza as pezas
escultóricas exipcias.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B2.6.1. Aplica a técnica
da encáustica a un traballo

concreto.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B2.7.1. Compara a
cronoloxía e a iconografía
das culturas persa, exipcia

e chinesa.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B2.8.1. Identifica a
concepción formal das

esculturas do mausoleo
fronte a outras obras

arqueolóxicas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B2.9.1. Relaciona a
creación do mausoleo do

primeiro emperador Qin coa
historia da China e a súa
transcendencia política e

social.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B2.10.1. Recoñece e
explica a técnica da

terracota.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B2.11.1. Describe as
diferenzas entre a escultura

idealista e a escultura
naturalista.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

Bloque 3. A orixe de Europa. Grecia

FA1B3.1.1. Relaciona o
nacemento da cultura grega
coa influencia das culturas

de Exipto e Persia.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B3.2.1. Identifica os
elementos esenciais da

arquitectura grega.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B3.3.1. Comenta as
diferenzas entre as tres

épocas esenciais da
arquitectura grega.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B3.4.1. Describe as
diferenzas entre as tres
ordes clásicas: dórica,

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

1ª avaliación
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xónica e corintia. Actividades
diversas

FA1B3.5.1. Analiza a
simboloxía das deidades

gregas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B3.5.2. Describe a
relación entre a escultura

grega, romana, renacentista
e neoclásica.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B3.6.1. Compara a
evolución cronolóxica da

cerámica grega.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B3.7.1. Compara restos
arqueolóxicos de xoias e

obxectos nas culturas
coetáneas á cultura grega.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B3.8.1. Describe as
características do teatro

grego e a súa influencia no
teatro actual.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

Bloque 4. O imperio occidental: Roma

FA1B4.1.1. Relaciona o
nacemento da cultura
romana e a influencia

grega.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B4.1.2. Sitúa no mapa do
Mediterráneo as culturas
grega, romana e fenicia.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B4.2.1. Relaciona a
expansión política e artística
romana co emprego do latín

e o dereito romano.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B4.3.1. Identifica os
elementos arquitectónicos

esenciais da cultura
romana.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B4.4.1. Compara as
basílicas do imperio romano

e as igrexas construídas
posteriormente.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B4.5.1. Relaciona o
Panteón de Agripa coa
catedral do Vaticano.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B4.6.1. Describe as
técnicas do mosaico e da

pintura ao fresco.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B4.7.1. Relaciona o teatro
actual cos teatros grego e

romano.

30% Actividades
diversas

1ª avaliación
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Observación
directa

FA1B4.8.1. Establece a
relación entre a historia de
Pompeia e Herculano, e a

súa influencia na arte
europea posterior.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B4.8.2. Comenta a
vestimenta romana e a súa

aplicación na historia da
arte posterior.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

Bloque 5. A arte prerrománica

FA1B5.1.1. Identifica os
principais monumentos do

prerrománico español.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B5.1.2. Compara a
escultura romana e

visigoda.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B5.2.1. Recoñece as
claves políticas que levan á

decadencia do imperio
romano.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B5.2.2. Relaciona a fin do
imperio romano e a

disgregación artística
europea.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B5.2.3. Compara a
pintura visigoda e romana

anterior.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B5.3.1. Identifica as
principais características
dos templos visigodos a

partir de fontes
historiográficas de

exemplos representativos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B5.4.1. Relaciona o arco
de ferradura e o seu

emprego na arte árabe da
Península Ibérica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA1B5.5.1. Recoñece as
principais características

dos artesoados de madeira
en exemplos

representativos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B5.6.1. Analiza o Libro da
Apocalipse e a súa

aplicación á arte de todos
os tempos.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación
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FA1B5.6.2. Recoñece a
técnica da pintura e

escritura sobre pergameo.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

FA1B5.6.3. Identifica e
explica as características da
iconografía medieval a partir

de códices e pergameos
representativos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B5.7.1. Explica a técnica
da xoiaría visigoda a partir
de fontes historiográficas

que reflictan pezas
representativas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA1B5.8.1. Identifica a arte
dos pobos do norte de
Europa e os elementos
similares localizados en

España.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

Bloque 6. O Románico, arte europea

FA1.B6.1.1. Relaciona a obra
dos frades beneditinos e a
internacionalización da arte

románica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B6.1.2. Relaciona o Camiño
de Santiago e a súa

importancia relixiosa coa
aplicación da arte románica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B6.2.1. Comenta a
evolución da arte naturalista

romana á arte simbólica
románica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B6.2.2. Recoñece as
principais características da

arquitectura románica,
identificando visualmente os
elementos que a diferencian.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B6.2.3. Describe os
elementos románicos das
igrexas españolas máis

representativas, indicando
posibles engadidos

posteriores.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B6.3.1. Comenta a
identificación entre época

románica e as teorías
milenaristas da fin do mundo

xurdidas no romanticismo.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B6.4.1. Recoñece a
importancia da luz na

iconografía da arquitectura
románica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación
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FA1.B6.5.1. Explica os
elementos formais da
escultura románica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B6.6.1. Identifica a
iconografía románica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B6.7.1. Compara a vida
cotiá das cidades en época
románica coa vida cotiá do

Imperio Romano, valorando a
calidade de vida e os

costumes de unhas e outras.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B6.8.1. Comenta a
organización narrativa a partir

de obras representativas.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B6.9.1. Relaciona
elementos formais da plástica

románica con creacións
posteriores.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

Bloque 7. O Gótico

FA1.B7.1.1. Analiza a situación
económica europea no século

XIII e a súa relación co
nacemento do Gótico.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B7.2.1. Comenta os
elementos góticos e a súa

aplicación ás catedrais
españolas máis
representativas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B7.3.1. Identifica e nomea
correctamente os elementos

principais da arte gótica a
partir de fontes historiográficas

de mostras representativas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B7.4.1. Identifica a tipoloxía
gótica en edificios

cronoloxicamente posteriores,
nomeadamente no Neogótico

do século XIX.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B7.5.1. Analiza o proceso
de fabricación e instalación
das vidreiras policromadas

nas catedrais máis
representativas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B7.6.1. Explica o cambio
formal da escultura románica á

gótica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

FA1.B7.7.1. Identifica os 50% Probas escritas 2ª avaliación
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elementos da pintura gótica a
partir de fontes
historiográficas.

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

FA1.B7.7.2. Explica o proceso
técnico da pintura sobre táboa.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B7.8.1. Comenta o proceso
de fabricación e aplicación da

pintura ao tempero.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B7.9.1. Identifica os
elementos característicos da
vestimenta gótica a partir de

fontes historiográficas.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

Bloque 8. O Renacemento

FA1.B8.1.1. Analiza a orixe do
Renacemento en Italia.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B8.1.2. Relaciona as etapas
da implantación do

Renacemento e a cronoloxía
gótica en Europa.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B8.2.1. Comenta a
importancia da cultura romana

na arte do Renacemento.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B8.3.1. Analiza a relación
dos elementos arquitectónicos
aplicando a proporción áurea.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B8.4.1. Identifica os
cambios na pintura desde o
Gótico ata o Renacemento.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B8.4.2. Recoñece as
principais pinturas do

Renacemento e a súa autoría.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B8.4.3. Analiza a vida e a
obra de Leonardo da Vinci.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B8.4.4. Explica a obra de
Raffaello Sanzio,

nomeadamente "A escola de
Atenas" e os retratos de "La

50% Probas escritas
Traballos de
investigación

2ª avaliación
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Fornarina" e de "Baltasar de
Castiglione".

Actividades
diversas

FA1.B8.5.1. Compara a
evolución da pintura do

primeiro Renacemento ata o
colorido veneciano.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B8.6.1. Identifica as
esculturas e os traballos en

volume máis emblemáticos do
renacemento.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B8.7.1. Analiza as
vestimentas reflectidas nos

cadros de Veronese.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B8.8.1. Describe con detalle
o cadro "O lavatorio" de

Jacopo Robusti "Tintoretto" e a
aplicación técnica da
perspectiva cónica.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B8.9.1. Describe a técnica
da pintura ao óleo sobre lenzo

e relaciónaa coa pintura
anterior sobre táboa.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B8.10.1. Debate acerca das
características da pintura ao

tempero e ao óleo.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

Bloque 9. Michelangelo Buonarroti

FA1.B9.1.1. Comenta a relación
dos mecenas e a arte,
especialmente entre os

Medici, Xulio II e
Michelangelo.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B9.2.1. Recoñece a
importancia histórica da obra
en conxunto de Michelangelo.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B9.2.2. Analiza a obra
arquitectónica, escultórica e
pictórica de Michelangelo.

80% Probas escritas 2ª avaliación

FA1.B9.3.1. Comenta o proceso
da creación da pintura ao
fresco da Capela Sixtina.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B9.4.1. Analiza a evolución
iconográfica da escultura de

Michelangelo, remarcando dun
modo especial as esculturas

do final da súa vida.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

Bloque 10. O Renacemento en España

FA1.B10.1.1. Resume os 30% Actividades 2ª avaliación
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principais feitos históricos
relacionados coa arte

española.

diversas
Observación

directa

FA1.B10.2.1. Explica a relación
entre o emperador Carlos V e

Tiziano.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B10.2.2. Explica a relación
errada entre Filipe II e El

Greco.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B10.3.1. Identifica a
tipoloxía do edificio

renacentista, referenciada a
edificios emblemáticos

españois.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B10.4.1. Compara a
escultura relixiosa española

coa escultura italiana
coetánea.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B10.4.2. Analiza a
expresividade na obra de

Berruguete.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B10.5.1. Comenta a obra
de Hieronymus Bosch e a súa

relación coa monarquía
española.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B10.5.2. Analiza a obra
pictórica de El Greco e a súa

relación coa iconoloxía
bizantina.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA1.B10.6.1. Analiza a obra da
pintora Sofonisba Anguissola.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B10.7.1. Recoñece os
instrumentos musicais do

Renacemento.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B10.7.2. Analiza a obra
musical de Tomás Luis de

Victoria.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B10.8.1. Identifica a
tipoloxía do moble do
Renacemento: arcas,

arquetas, mobles bargueños e
cadeiras de frades.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA1.B10.8.2. Analiza os traxes
dos personaxes dos cadros do
Renacemento, nomeadamente

10% Actividades
diversas

Observación

2ª avaliación
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na obra de Sánchez Coello. directa

Bloque 11. O Barroco

FA1.B11.1.1. Relaciona a
situación política europea coa

evolución do Renacemento
cara ao Barroco.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B11.1.2. Analiza as
instrucións emanadas do

Concilio de Trento acerca do
xeito de representar nas

igrexas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.1.3. Analiza o púlpito
da basílica de San Pedro e os
seus elementos identificativos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.1.4. Analiza as
peculiaridades da imaxinaría
española, canto a temática e

técnica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.2.1. Identifica as
principais características da

arquitectura barroca.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.3.1. Relaciona a arte
barroca europea e a arte

colonial hispanoamericana.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B11.3.2. Compara o
barroco con creacións formais

recargadas ou barroquistas
posteriores.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B11.4.1. Describe e
compara fachadas das igrexas
máis representativas da arte

barroca.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.5.1. Comenta os
principais traballos de Gian
Lorenzo Bernini escultor e a

súa evolución desde a
escultura de Michelangelo

Buonarroti.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.5.2. Analiza a obra "A
éxtase de Santa Teresa" e a

súa relación con artistas
posteriores, por exemplo Dalí.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.6.1. Identifica as
principais obras da imaxinaría

relixiosa española.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación
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FA1.B11.7.1. Compara a
escultura de Bernini e de

Gregorio Fernández.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.8.1. Identifica os
principais pintores barrocos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.8.2. Analiza o
tratamento da perspectiva en
"As Meninas" de Velázquez.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.8.3. Compara a técnica
pictórica de Velázquez coa

pintura impresionista posterior.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B11.8.4. Analiza a obra
pictórica de Peter Paul
Rubens e Rembrandt

Harmenszoon van Rijn.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.8.5. Explica a pintura
costumista holandesa:

tratamento pictórico, tamaño
do lenzo e técnica.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.9.1. Relaciona a
Michelangelo Merisi da

Caravaggio con José de
Ribera, Juan de Valdés Leal e

Diego de Silva Velázquez.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.10.1. Recoñece a
tipoloxía musical da música

barroca.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B11.10.2. Identifica as
pezas máis recoñecibles dos
compositores desta época:

Vivaldi, Monteverdi, Häendel,
J. S. Bach, Telemann,
Rameau e Scarlatti.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B11.11.1. Describe os
principais compoñentes dunha

ópera.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B11.12.1. Compara a
moblaxe e os traxes do

Renacemento cos da época
barroca.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B11.13.1. Relaciona a caixa
escura pictórica coa caixa

10% Actividades
diversas

3ª avaliación
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fotográfica. Observación
directa

FA1.B11.13.2. Comenta o uso
da caixa escura, en relación
coa obra de Carel Fabritius e

outros posibles.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 12. O Rococó. Francia e o resto de Europa

FA1.B12.1.1. Identifica a orixe
do Rococó.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B12.1.2. Relaciona a
situación política francesa e o

Rococó.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B12.1.3. Analiza a
evolución do Barroco ao

Rococó.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B12.2.1. Compara a pintura
barroca e a pintura rococó.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B12.2.2. Analiza a temática
do barroco relixioso e a pintura

galante francesa.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B12.2.3. Analiza o cadro
"L'escarpolette" (O bambán),
de Jean-Honoré Fragonard.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B12.3.1. Compara as obras
pictóricas de Marie-Louise-

Élisabeth Vigée-Lebrun e os
pintores masculinos da súa

época.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.4.1. Relaciona a obra
de Anton Rafael Mengs e os

pintores europeos do seu
tempo.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B12.4.2. Compara as obras
de Mengs coas de Goya e

establece posibles influencias.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B12.5.1. Analiza a obra de
Francisco Salzillo.

50% Probas escritas
Traballos de

3ª avaliación
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investigación
Actividades

diversas

FA1.B12.5.2. Compara o
tratamento iconolóxico dos

motivos relixiosos entre
Gregorio Fernández e Salzillo.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B12.6.1. Analiza a obra
musical de Wolfgang

Amadeus Mozart.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.6.2. Recoñece partes
importantes dos traballos máis

coñecidos de Mozart.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.6.3. Compara as
óperas de Mozart con outras

de diferentes épocas.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.6.4. Compara o
"Réquiem" de Mozart con

obras doutros autores.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.7.1. Describe as partes
das composicións musicais

máis representativas:
oratorios, misas, concertos,

sonatas e sinfonías.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.8.1. Analiza a moblaxe
rococó.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.8.2. Identifica o estilo
Luís XV en moblaxe.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.8.3. Compara os
vestidos da corte francesa co

resto de traxes europeos.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.8.4. Describe o
vestiario das clases altas,
medias e baixas no século

XVIII.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.9.1. Analiza a tipoloxía
da cerámica europea.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.9.2. Describe a
evolución da louza ata a

porcelana.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.9.3. Identifica a 10% Actividades 3ª avaliación
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tipoloxía da cerámica europea
en relación á cerámica

oriental.

diversas
Observación

directa

FA1.B12.10.1. Identifica as
características da fabricación

do vidro.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B12.10.2. Describe o
proceso de fabricación do

vidro soprado.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 13. O Neoclasicismo

FA1.B13.1.1. Compara a
situación política francesa de

Luís XVI e o estilo artístico que
o relaciona.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B13.1.2. Relaciona a vida
de Napoleón e o estilo

Imperio.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B13.1.3. Compara os
edificios neoclásicos en
Europa, e determina as

diferenzas e as semellanzas.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B13.1.4. Identifica os
principais edificios neoclásicos

europeos e americanos.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B13.2.1. Analiza as causas
da volta ao clasicismo

arquitectónico.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B13.3.1. Infire a partir do
auxe do comercio con Oriente
o crecente gusto orientalizante

da moda europea.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B13.4.1. Compara a obra
de Antonio Canova coa

escultura anterior.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B13.4.2. Recoñece os
principais traballos de Canova

e Carpeaux.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B13.4.3. Compara a
escultura de Canova e

Carpeaux.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación
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FA1.B13.5.1. Compara a obra
pictórica dos pintores

europeos máis salientables,
por exemplo Jean Louis David,

Jean Auguste Dominique
Ingres.

50% Probas escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA1.B13.6.1. Explica a obra
pictórica dos principais

pintores ingleses: Thomas
Lawrence, Joshua Reynolds e

outros.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B13.6.2. Analiza a relación
artística e persoal entre Emma
Hamilton, George Romney e o

almirante Nelson.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B13.6.3. Relaciona a
influencia entre Emma

Hamilton e a moda da época.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA1.B13.7.1. Compara a
tipoloxía entre a moblaxe Luís

XV, a Luís XVI e a Imperio.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Historia de España. 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo de

consecución

Instrumentos
de avaliación

Temporalización

Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns

HEB0.1.1. Procura información de
interese (en libros e internet) sobre a

importancia cultural e artística dun
personaxe historicamente salientable,

un feito ou un proceso histórico, e
elabora unha breve exposición.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

Todo o curso

HEB0.2.1. Representa unha liña do
tempo situando nunha ringleira os

principais acontecementos relativos a
determinados feitos ou procesos

históricos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

Todo o curso

HEB0.3.1. Responde a cuestións
propostas a partir de fontes históricas

e historiográficas.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

Todo o curso

HEB0.4.1. Distingue o carácter das
fontes históricas non só como

información, senón tamén como
proba para responder ás preguntas

que se formulan os/as
historiadores/as.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

Todo o curso

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da
monarquía Visigoda (711)

HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a 50% Proba escrita 1ª avaliación
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economía e a organización social do
Paleolítico e do Neolítico, e as causas

do cambio.

Tarefa ou
Actividades 

HEB1.1.2. Identifica as diferenzas entre
unha imaxe de pintura cantábrica e

outra de pintura levantina.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB1.1.3. Describe os avances no
coñecemento das técnicas

metalúrxicas e explica as súas
repercusións.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB1.1.4. Resume as características
principais do reino de Tartesos e cita

as fontes históricas para o seu
coñecemento.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB1.1.5. Explica o diferente nivel de
desenvolvemento das áreas celta e

ibérica en vésperas da conquista
romana en relación coa influencia

recibida dos indoeuropeos, o reino de
Tartesos e os colonizadores fenicios

e gregos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB1.1.6. Debuxa un mapa
esquemático da Península Ibérica e
delimita nel as áreas ibérica e celta.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB1.1.7. Define o concepto de
romanización e describe os medios

empregados para levala a cabo.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de
romanización dos territorios

peninsulares.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB1.1.9. Resume as características
da monarquía visigoda e explica por

que alcanzou tanto poder a igrexa e a
nobreza.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB1.1.10. Procura información de
interese (en libros e internet) sobre o

mantemento cultural e artístico do
legado romano na España actual, e

elabora unha breve exposición.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB1.1.11. Representa unha liña do
tempo desde 250 a.C. ata 711 d.C., e

sitúa nela os principais
acontecementos históricos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB1.1.12. Partindo de fontes
historiográficas, responde a cuestións

ou situacións.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-
1474)

HEB2.1.1. Explica as causas da
invasión musulmá e da súa rápida

ocupación da Península.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB2.1.2. Representa unha liña do
tempo desde 711 ata 1474 e sitúa

nunha ringleira os principais
acontecementos relativos a Al-

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación
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Andalus e noutra os relativos aos
reinos cristiáns.

HEB2.1.3. Describe a evolución política
de Al-Andalus.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB2.1.4. Resume os cambios
económicos, sociais e culturais

introducidos polos musulmáns en Al-
Andalus.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB2.2.1. Describe as grandes etapas
e as causas xerais que conducen ao
mapa político da Península Ibérica ao

remate da Idade Media.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes
nos reinos cristiáns e as súas

principais funcións.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB2.2.3. Compara a organización
política da coroa de Castela, a de
Aragón e o reino de Navarra ao

remate da Idade Media.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial
e as características de cada sistema
de repoboación, así como as súas
causas e as súas consecuencias.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB2.3.1. Describe as grandes fases
da evolución económica dos

territorios cristiáns durante a Idade
Media.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB2.4.1. Explica a orixe e as
características do réxime señorial e a

sociedade estamental no ámbito
cristián.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB2.5.1. Describe o labor dos centros
de tradución.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB2.5.2. Procura información de
interese (en libros e internet) sobre a

importancia cultural e artística do
Camiño de Santiago, e elabora unha

breve exposición.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700)

HEB3.1.1. Define o concepto de unión
dinástica aplicado a Castela e Aragón

en tempos dos Reis Católicos e
describe as características do novo

Estado.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.1.2. Explica as causas e as
consecuencias dos feitos máis

relevantes de 1492.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.1.3. Analiza as relacións dos
Reis Católicos con Portugal e os

obxectivos que perseguían.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.2.1. Compara os imperios
territoriais de Carlos I e de Filipe II, e

50% Proba escrita
Tarefa ou

3ª avaliación
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explica os problemas que provocaron. Actividades 

HEB3.2.2. Explica a expansión colonial
en América e no Pacífico durante o

século XVI.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.2.3. Analiza a política respecto a
América no século XVI e as súas

consecuencias para España, Europa
e a poboación americana.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.3.1. Describe a práctica do
valemento e os seus efectos na crise

da monarquía.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.3.2. Explica os principais
proxectos de reforma do Conde

Duque de Olivares.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra
dos Trinta Anos e as súas

consecuencias para a monarquía
hispánica e para Europa.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.3.4. Compara e comenta as
rebelións de Cataluña e Portugal de

1640.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.3.5. Explica os principais factores
da crise demográfica e económica do

século XVII, e as súas
consecuencias.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.3.6. Representa unha liña do
tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa
nela os principais acontecementos

históricos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB3.4.1. Procura información de
interese (en libros e internet) e

elabora unha breve exposición sobre
os seguintes pintores do Século de

Ouro español: El Greco, Ribera,
Zurbarán, Velázquez e Murillo.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-
1788)

HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra
de Sucesión Española e a

composición dos bandos en conflito.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.1.2. Representa unha liña do
tempo desde 1700 ata 1788, e sitúa
nela os principais acontecementos

históricos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.1.3. Detalla as características da
nova orde europea xurdida da Paz de

Utrecht e o papel de España nela.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.2.1. Define os decretos de nova
planta e explica a súa importancia na

configuración do novo Estado
borbónico.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.2.2. Elabora un esquema
comparativo do modelo político dos

Austrias e dos Borbóns.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación
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HEB4.2.3. Explica as medidas que
adoptaron ou proxectaron os

primeiros Borbóns para sanear a
Facenda Real.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-
Estado e as causas da expulsión dos

xesuítas.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.3.1. Compara a evolución
demográfica do século XVIII coa da

centuria anterior.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.3.2. Desenvolve os principais
problemas da agricultura e as

medidas impulsadas por Carlos III
neste sector.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.3.3. Explica a política industrial
da monarquía e as medidas

adoptadas respecto ao comercio con
América.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.4.1. Especifica as causas da
engalaxe económica de Cataluña no

século XVIII.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.5.1. Comenta as ideas
fundamentais da Ilustración e define o

concepto de despotismo ilustrado.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB4.5.2. Razoa a importancia das
Sociedades Económicas de Amigos

do País e da prensa periódica na
difusión dos valores da Ilustración.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo

HEB5.1.1. Resume os cambios que
experimentan as relacións entre

España e Francia desde a Revolución
Francesa ata o comezo da Guerra de

Independencia.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB5.1.2. Describe a Guerra da
Independencia: as súas causas, a

composición dos bandos en conflito e
o desenvolvemento dos

acontecementos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz
coas estamentais do Antigo Réxime.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB5.2.2. Comenta as características
esenciais da Constitución de 1812.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito
entre liberais e absolutistas durante o

reinado de Fernando VII.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a
súa orixe e os apoios con que

contaba inicialmente.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB5.3.3. Representa unha liña do
tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa
nela os principais acontecementos

50% Proba escrita
Tarefa ou

1ª avaliación
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históricos. Actividades 

HEB5.3.4. Representa nun esquema as
diferenzas, en canto a sistema

político e estrutura social, entre o
Antigo Réxime e o réxime liberal

burgués.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB5.4.1. Explica as causas e o
desenvolvemento do proceso de

independencia das colonias
americanas.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB5.4.2. Especifica as repercusións
económicas para España da
independencia das colonias

americanas.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

HEB5.5.1. Procura información de
interese (en libros e internet) sobre

Goya e elabora unha breve
exposición sobre a súa visión da

guerra.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

1ª avaliación

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874)

HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico
do carlismo e explica o seu ideario e

os seus apoios sociais.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.1.2. Especifica as causas e
consecuencias das dúas primeiras

guerras carlistas.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.1.3. Representa unha liña do
tempo desde 1833 ata 1874 e sitúa
nela os principais acontecementos

históricos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.2.1. Describe as características
dos partidos políticos que xurdiron

durante o reinado de Isabel II.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.2.2. Resume as etapas da
evolución política do reinado de
Isabel II desde a súa minoría de

idade, e explica o papel dos militares.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.2.3. Explica as medidas de
liberalización do mercado da terra

levadas a cabo durante o reinado de
Isabel II.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.2.4. Compara as
desamortizacións de Mendizábal e
Madoz, e especifica os obxectivos

dunha e outra.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.2.5. Especifica as características
da nova sociedade de clases e

compáraa coa sociedade estamental
do Antigo Réxime.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de
1834 e as Constitucións de 1837 e

1845.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.4.1. Explica as etapas políticas
do Sexenio Democrático.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación
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HEB6.4.2. Describe as características
esenciais da Constitución

democrática de 1869.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.4.3. Identifica os grandes
conflitos do sexenio e explica as súas

consecuencias políticas.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB6.5.1. Relaciona a evolución do
movemento obreiro español durante o

Sexenio Democrático coa do
movemento obreiro internacional.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema
político (1874-1902)

HEB7.1.1. Explica os elementos
fundamentais do sistema político

ideado por Cánovas.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB7.1.2. Especifica as características
esenciais da Constitución de 1876.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB7.1.3. Describe o funcionamento
real do sistema político da

Restauración.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB7.1.4. Representa unha liña do
tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa
nela os principais acontecementos

históricos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB7.2.1. Resume a orixe e a
evolución do catalanismo, o

nacionalismo vasco e o rexionalismo
galego.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB7.2.2. Analiza as correntes
ideolóxicas do movemento obreiro e

labrego español, así como a súa
evolución durante o derradeiro cuarto

do século XIX.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB7.3.1. Compara o papel político dos
militares no reinado de Afonso XII co

das etapas precedentes do século
XIX.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB7.3.2. Describe a orixe, o
desenvolvemento e as repercusións

da terceira guerra carlista.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB7.4.1. Explica a política española
respecto ao problema de Cuba.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do
desastre colonial de 1898 e as

consecuencias territoriais do Tratado
de París.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB7.4.3. Especifica as consecuencias
para España da crise do 98 nos
ámbitos económico, político e

ideolóxico.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un
desenvolvemento insuficiente
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HEB8.1.1. Identifica os factores do lento
crecemento demográfico español no

século XIX.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.1.2. Compara a evolución
demográfica de Cataluña coa do resto

de España no século XIX.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.2.1. Explica os efectos
económicos das desamortizacións de

Mendizábal e Madoz.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.2.2. Especifica as causas dos
baixos rendementos da agricultura

española do século XIX.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.2.3. Describe a evolución da
industria téxtil catalá, a siderurxia e a

minaría ao longo do século XIX.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.2.4. Compara a revolución
industrial española coa dos países

máis avanzados de Europa.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do
transporte e o comercio interior cos

condicionamentos xeográficos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.2.6. Explica os obxectivos da
rede ferroviaria e as consecuencias
da lei xeral de ferrocarrís de 1855.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.2.7. Compara os apoios, os
argumentos e as actuacións de

proteccionistas e librecambistas ao
longo do século XIX.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.2.8. Explica o proceso que
conduciu á unidade monetaria e á

banca moderna.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-
Santillán da Facenda pública e os

seus efectos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB8.2.10. Especifica como os
investimentos en España de Francia
e de Inglaterra afectaron o modelo de
desenvolvemento económico español

durante o século XIX.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931)

HEB9.1.1. Define en que consistiu o
revisionismo político inicial do reinado

de Afonso XIII, e as principais
medidas adoptadas.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.1.2. Representa unha liña do
tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa
nela os principais acontecementos

históricos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.1.3. Elabora un esquema cos
factores internos e externos da
quebra do sistema político da

Restauración.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.2.1. Especifica a evolución das 50% Proba escrita 2ª avaliación
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forzas políticas de oposición ao
sistema: republicanos e nacionalistas.

Tarefa ou
Actividades 

HEB9.2.2. Explica as repercusións da I
Guerra Mundial e da Revolución Rusa

en España.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.2.3. Analiza as causas, os
principais feitos e as consecuencias

da intervención de España en
Marrocos entre 1904 e 1927.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de
1917: as súas causas, manifestacións

e consecuencias.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.3.1. Especifica as causas do
golpe de estado de Primo de Rivera e

os apoios con que contou
inicialmente.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.3.2. Describe a evolución da
ditadura de Primo de Rivera, desde o
directorio militar ao directorio civil e o

seu remate.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.3.3. Explica as causas da caída
da monarquía.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.4.1. Analiza os efectos da I
Guerra Mundial sobre a economía

española.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.4.2. Describe a política
económica da ditadura de Primo de

Rivera.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

HEB9.4.3. Explica os factores da
evolución demográfica de España no

primeiro terzo do século XX.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

2ª avaliación

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-
1939)

HEB10.1.1. Explica as causas que
levaron á proclamación da II

República e relaciona as súas
dificultades coa crise económica

mundial dos anos 30.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.1.2. Diferencia as forzas de
apoio e oposición á República nos
seus comezos, e describe as súas
razóns e as principais actuacións.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.2.1. Resume as reformas
impulsadas durante o bienio

reformista da República.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.2.2. Especifica as
características esenciais da

Constitución de 1931.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.2.3. Analiza o proxecto de
reforma agraria: as súas razóns, o
seu desenvolvemento e os seus

efectos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación
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HEB10.2.4. Compara as actuacións do
bienio radical-cedista coas do bienio

anterior.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.2.5. Describe as causas, o
desenvolvemento e as consecuencias

da Revolución de Asturias de 1934.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.2.6. Explica as causas da
formación da Fronte Popular e as

actuacións tras o seu triunfo electoral,
ata o comezo da guerra.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.3.1. Especifica os antecedentes
da Guerra Civil.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil
española co contexto internacional.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.3.3. Compara a evolución
política e a situación económica dos

dous bandos durante a guerra.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.3.4. Especifica os custos
humanos e as consecuencias

económicas e sociais da guerra.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as
grandes fases da guerra, desde o

punto de vista militar.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.3.6. Representa unha liña do
tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa
nela os principais acontecementos

históricos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB10.4.1. Procura información de
interese (en libros e internet) e

elabora unha breve exposición sobre
a Idade de Prata da cultura española.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)

HEB11.1.1. Elabora un esquema cos
grupos ideolóxicos e os apoios

sociais do franquismo na súa etapa
inicial.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB11.1.2. Diferencia etapas na
evolución de España durante o
franquismo, e resume os trazos

esenciais de cada unha.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB11.1.3. Explica a organización
política do Estado franquista.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB11.1.4. Explica as relacións
exteriores, a evolución política e a
situación económica de España

desde o remate da Guerra Civil ata
1959.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB11.1.5. Explica as relacións
exteriores, a evolución política e as

transformacións económicas e sociais

50% Proba escrita
Tarefa ou

3ª avaliación
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de España desde 1959 ata 1973. Actividades 

HEB11.1.6. Especifica as causas da
crise final do franquismo desde 1973.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB11.1.7. Relaciona a evolución
política do réxime cos cambios que se

producen no contexto internacional.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB11.1.8. Explica a política
económica do franquismo nas súas
etapas e a evolución económica do

país.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB11.1.9. Describe as
transformacións que experimenta a

sociedade española durante os anos
do franquismo, así como as súas

causas.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB11.1.10. Especifica os grupos de
oposición política ao réxime

franquista e comenta a súa evolución
no tempo.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB11.1.11. Representa unha liña do
tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa
nela os principais acontecementos

históricos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB11.2.1. Procura información de
interese (en libros e internet) e

elabora unha breve exposición sobre
a cultura do exilio durante o

franquismo.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde
1975)

HEB12.1.1. Explica as alternativas
políticas que se propuñan tras a

morte de Franco, e quen defendía
cada unha.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB12.1.2. Describe o papel
desempeñado polo Rei durante a

transición.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB12.1.3. Describe as actuacións
impulsadas polo presidente de
Goberno Adolfo Suárez para a

reforma política do réxime franquista:
lei para a reforma política de 1976, lei

de amnistía de 1977, etc.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB12.1.4. Explica as causas e os
obxectivos dos Pactos da Moncloa.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB12.2.1. Explica o proceso de
elaboración e aprobación da

Constitución de 1978 e as súas
características esenciais.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB12.2.2. Describe como se
estableceron as preautonomías de

Cataluña e o País Vasco.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB12.3.1. Elabora un esquema coas 50% Proba escrita 3ª avaliación
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etapas políticas desde 1979 ata a
actualidade, segundo o partido no

poder, e sinala os principais
acontecementos de cada unha delas.

Tarefa ou
Actividades 

HEB12.3.2. Comenta os feitos máis
salientables do proceso de
integración en Europa e as

consecuencias para España desta
integración.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB12.3.3. Analiza a evolución
económica e social de España desde
a segunda crise do petróleo en 1979

ata o comezo da crise financeira
mundial de 2008.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB12.3.4. Analiza o impacto da
ameaza terrorista sobre a

normalización democrática de
España, describe a xénese e
evolución das organizacións

terroristas que actuaron desde a
transición democrática ata os nosos

días (ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona
sobre outros temas relacionados: a

cidadanía ameazada, os movementos
asociativos de vítimas, a mediación

en conflitos, etc.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB12.3.5. Representa unha liña do
tempo desde 1975 ata os nosos días,

e sitúa nela os principais
acontecementos históricos.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

HEB12.4.1. Explica a posición e o papel
da España actual na Unión Europea e

no mundo.

50% Proba escrita
Tarefa ou

Actividades 

3ª avaliación

Fundamentos da Arte II. 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo
de

consecución

Instrumentos
de avaliación

Temporalizació
n

Bloque 1. O Romanticismo

FA2.B1.1.1. Analiza o
sentimento romántico e a súa

relación coa arte.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B1.2.1. Diferencia o termo
romántico aplicado ao

movemento artístico do século
XIX e o uso actual.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.3.1. Relaciona o
romanticismo e o auxe do

nacionalismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n

1ª avaliación
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Actividades
diversas

FA2.B1.4.1. Identifica os
principais edificios españois da
época: teatro Romea (Murcia),

teatro Falla (Cádiz), teatro
Campoamor Oviedo), Arco do

Triunfo e Pazo de Xustiza
(Barcelona), etc.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.5.1. Sopesa a
importancia da obra pictórica

de Karl Friedrich Schinkel,
Caspar David Friedrich,

Thomas Cole, John Constable,
William Turner e outros.

80% Probas
escritas

1ª avaliación

FA2.B1.6.1. Analiza a pintura
romántica francesa: Théodore
Géricault, Eugène Delacroix e

Antoine-Jean Gros.

80% Probas
escritas

1ª avaliación

FA2.B1.7.1. Recoñece a obra
pictórica de Goya.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B1.8.1. Comenta as pinturas
negras de Goya.

50% Probas
escritas

1ª avaliación

FA2.B1.8.2. Compara a obra de
Goya de características

expresionistas con obras de
contido formal similar noutras

épocas e culturas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.9.1. Comenta o cadro "A
balsa da Medusa" de Géricault,
valorando a base histórica e o

resultado plástico.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B1.9.2. Analiza a pintura "A
morte de Sardanápalo".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B1.10.1. Identifica os
principais cadros do pintor

aragonés.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B1.10.2. Clasifica a temática
dos cadros de Goya.

50% Probas
escritas

Traballos de

1ª avaliación
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investigació
n

Actividades
diversas

FA2.B1.11.1. Relaciona o cadro
"A familia de Carlos IV" con

"As Meninas".

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.11.2. Relaciona o cadro
"A leiteira de Bordeos" coa

pintura impresionista posterior.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.12.1. Identifica as
primeiras impresións

fotográficas.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.13.1. Comenta a música
romántica, nomeadamente as
principais obras de Beethoven

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.13.2. Coñece e explica
os principais cambios

introducidos por Beethoven na
forma sonata e sinfonía.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.13.3. Identifica pezas
representativas da obra de

Verdi, Wagner e outros.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.13.4. Relaciona a obra
musical de Wagner e a
mitoloxía xermánica.

10% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B1.14.1. Identifica as claves
estilísticas na indumentaria, na
moblaxe e na decoración dos

estilos Regency e Napoleón III.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.15.1. Comenta a relación
entre a reloxaría da época e o
bronce dourado ao mercurio.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.16.1. Compara pezas
fabricadas en ouro ao longo

das diversas culturas da
humanidade.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B1.17.1. Explica o
nacemento en Francia da

danza clásica e os elementos
clave que a compoñen.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900)

FA2.B2.1.1. Relaciona o
internacionalismo político

europeo e a chegada a Europa

30% Actividades
diversas

Observación

1ª avaliación
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da arte de Oriente. directa

FA2.B2.1.2. Comenta a Guerra
de Secesión norteamericana e

a súa influencia na arte.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.2.1. Identifica os edificios
relacionados cos movementos

neogótico e neomudéxar.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.3.1. Relaciona as
exposicións universais de

París e Londres coa
arquitectura.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.3.2. Identifica os
elementos principais da
erección da torre Eiffel.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.4.1. Explica a evolución
do clasicismo de Canova ao

expresionismo de Rodin.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B2.4.2. Analiza a obra de
Camille Claudel.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.5.1. Compara a obra de
Rodin e Camille Claudel e
establece as conclusións

pertinentes.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B2.6.1. Identifica a escultura
española, especialmente a
obra de Mariano Benlliure.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B2.7.1. Identifica a pintura
orientalista europea (francesa,
inglesa, etc.) cos orientalistas

españois, por exemplo Mariano
Fortuny.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.8.1. Relaciona a obra
pictórica historicista dos

pintores Eduardo Rosales,
Francisco Pradilla e Alejandro

Ferrant.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.9.1. Recoñece a obra
dos pintores "pompier"

franceses: Bouguereau,
Cormon, Alexandre Cabanel e

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación
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Jean-Léon Gérôme, entre
outros.

FA2.B2.10.1. Relaciona o retrato
pictórico de Madrazo e Franz

Xaver Wintelhalter.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.11.1. Recoñece os
traballos de deseño e vestiario
de Mariano Fortuny e Madrazo.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.12.1. Explica o
movemento inglés "Arts and

Crafts".

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.13.1. Comenta as
formulacións estéticas de

William Morris.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.14.1. Analiza a obra
pictórica do movemento

prerrafaelita.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.15.1. Identifica a técnica
do retrato utilizada por Nadar.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.16.1. Compara o retrato
en pintura co retrato coetáneo

en fotografía.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.17.1. Describe o
contexto xeral en que xorde a

cinematografía e os seus
pioneiros.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.18.1. Recoñece a obra
musical dos países eslavos:
Alexander Borodín, Modesto

Músorgski, Piotr Ilich
Tchaikovski e Bedřich

Smetana.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.19.1. Analiza o ballet "O
lago dos cisnes", de

Tchaikovski.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.20.1. Comenta a música
popular española: a zarzuela.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B2.21.1. Identifica os
fragmentos máis populares da

zarzuela española.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

Bloque3. As vangardas

FA2.B3.1.1. Relaciona a
descuberta da descomposición

50% Probas
escritas

1ª avaliación
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da imaxe en cores primarias e
a súa relación coa técnica

impresionista.

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

FA2.B3.2.1. Diferencia a
construción de cores coa luz
da creación cos pigmentos.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.3.1. Relaciona os temas
artísticos e a súa aplicación á

arte: simbolismo, erotismo,
drogas e satanismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.3.2. Analiza a obra
pictórica de Odilon Redon.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B3.4.1. Describe as
principais creacións de

Cézanne.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.5.1. Identifica os cadros
máis representativos de Manet,

Monet, Pisarro e Sisley.

80% Probas
escritas

1ª avaliación

FA2.B3.6.1. Compara os cadros
historicistas coas obras de

Pisarro ou Sisley.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.7.1. Relaciona a obra
pictórica de Sorolla con John

Singer Sargent.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B3.8.1. Identifica as
principais obras dos pintores

españois, por exemplo:
Santiago Rusiñol, Ramón

Casas, Anglada Camarasa,
Carlos de Haes, Isidro Nonell e

Joaquín Sorolla.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B3.9.1. Identifica a técnica
pictórica dos "Navis" e dos

"Fauves".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n

1ª avaliación
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Actividades
diversas

FA2.B3.9.2. Analiza algunha
obra de Pierre Bonnard e

Matisse.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.10.1. Compara a obra
pictórica das pintoras Berthe
Morisot e Mary Cassatt cos

pintores coetáneos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B3.11.1. Explica a
concepción pictórica de

Rousseau.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B3.12.1. Analiza a arte de
Van Gogh.

80% Probas
escritas

1ª avaliación

FA2.B3.13.1. Debate acerca da
posible relación entre a vida e

a obra en Van Gogh.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.14.1. Analiza a
concepción visual da arte

cubista.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.14.2. Compara algunha
obra cubista con outras

anteriores.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.14.3. Identifica as obras
cubistas de Juan Gris, Pablo
Picasso e Georges Braque.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.15.1. Relaciona a
escultura de Julio González e a

de Picasso.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.16.1. Compara as 80% Probas 1ª avaliación
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etapas creativas de Picasso:
épocas rosa, azul, cubista e

surrealista.

escritas

FA2.B3.17.1. Analiza os
intercambios recíprocos entre

a cinematografía e as
vangardas noutras disciplinas

da arte.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.18.1. Analiza os
elementos formais e narrativos

que se dan no cartel
publicitario.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B3.19.1. Explica a
importancia do cartel

publicitario.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B3.20.1. Explica a obra
gráfica dos cartelistas Jules

Chéret, Alfons Mucha e
Leonetto Cappiello.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.21.1. Analiza a técnica
xaponesa do ukiyo-e e as

principais obras dos
estampadores xaponeses

Kitagawa Utamaro, Utagawa
Hiroshige e Katsushika

Hokusai.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B3.22.1. Relaciona o
gravado xaponés coas

creacións europeas, sobre
todo na obra de Van Gogh e

de Hergé.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B3.23.1. Explica o cartel e a
obra gráfica de Henri de

Toulouse-Lautrec.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B3.24.1. Comenta a música
impresionista, utilizando
algunha obra de Claude

Debussy ou Maurice Ravel.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B3.25.1. Analiza a obra
musical dos compositores
españois Manuel de Falla,

Isaac Albéniz, Enrique
Granados e Salvador

Bacarisse.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

Bloque 4. O Modernismo-Art Nouveau

FA2.B4.1.1. Identifica os
elementos diferenciadores da

30% Probas 1ª avaliación
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arte modernista fronte ao
xeometrismo da Art Decó e os

neoestilos anteriores.

escritas
Traballos de

investigació
n

Actividades
diversas

FA2.B4.2.1. Comenta a duración
cronolóxica e a extensión

xeográfica do modernismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B4.2.2. Explica o
modernismo en Europa: Art

Nouveau, Liberty, Sezession e
Jugendstil.

30% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B4.3.1. Compara a obra
arquitectónica de Antonio

Gaudí, Víctor Horta e Adolf
Loos.

80% Probas
escritas

1ª avaliación

FA2.B4.4.1. Analiza a obra
escultórica de Josep Llimona.

30% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B4.5.1. Identifica pezas
escultóricas que poidan

clasificarse como
crisoelefantinas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B4.6.1. Comenta a obra en
cartel de Alexandre de Riquer,

Ramón Casas e outros
cartelistas españois.

30% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

1ª avaliación

FA2.B4.7.1. Analiza a moblaxe
modernista.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B4.8.1. Explica a
importancia artística das

creacións en vidro de Émile
Gallé e Louis Comfort Tiffany.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

FA2.B4.9.1. Comenta a tipoloxía
da xoiaría modernista, por

exemplo os deseños de René
Lalique e de Lluís Masriera,

entre outros.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

Bloque 5. O Surrealismo e outras vangardas
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FA2.B5.1.1. Relaciona as ideas
sobre a psicanálise de

Sigmund Freud e as creacións
surrealistas, especialmente co
método paranoico-crítico de

Salvador Dalí.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA2.B5.1.2. Explica as principais
características do movemento

surrealista.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA2.B5.2.1. Comenta as obras
surrealistas de Jean Arp, Joan
Miró e a pintura metafísica de

Giorgio de Chirico.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA2.B5.3.1. Describe o
surrealismo no cine, utiliza a

obra de Dalí e Buñuel "Un can
andaluz" e o resto da

filmografía de Luis Buñuel: "A
idade de ouro", "Viridiana" e

outras.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B5.4.1. Comenta as claves
do expresionismo alemán,

nomeadamente salientable en
"O gabinete do doutor

Caligari", de Robert Wiene.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B5.4.2. Analiza a
importancia da película "O
anxo azul", de Josef von

Sternberg, e a presenza nela
de Marlene Dietrich.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B5.5.1. Explica a
concepción artística dos

neoplasticistas holandeses, o
grupo "De Stijl".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA2.B5.5.2. Analiza as obras en
arquitectura, pintura e moblaxe
de artistas neoplasticistas: Piet
Mondrian, Theo van Doesburg

e Gerrit Thomas Rietveld.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA2.B5.6.1. Describe o
movemento Dada e a obra

escultórica de Jean Tinguely.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B5.7.1. Analiza a 10% Actividades 2ª avaliación
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importancia do ballet ruso,
utilizando a obra de Serguéi

Diághilev e Nijinsky.

diversas
Observación

directa

FA2.B5.7.2. Comenta a obra
musical de Igor Stravinsky e a

súa relación coa danza: "O
paxaro de lume", "Petrushka" e

"A consagración da
primavera".

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B5.7.3. Describe
presentacións coreográficas

relacionadas con "A
consagración da primavera",

por exemplo o traballo de Pina
Bausch.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

Bloque 6. Os felices anos vinte. Art Decó

FA2.B6.1.1. Comenta a relación
entre o desenvolvemento

económico mundial e o auxe
da Art Decó.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B6.1.2. Explica a evolución
desde a arte baseada na

natureza (modernismo), á arte
xeométrica (Art Decó).

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA2.B6.2.1. Relaciona o Art
Decó cos edificios anteriores
da escola de Chicago e os

edificios de Nova York,
especialmente o Chrysler e o

Empire State.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B6.3.1. Compara a
escultura de Pablo Gargallo e

de Constantin Brancusi.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA2.B6.4.1. Comenta a obra
pictórica da pintora Tamara de

Lempicka.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

2ª avaliación

FA2.B6.5.1. Explica as claves
artísticas do musical,

relacionándoo co Folies
Bergère, o Moulin Rouge, o
Cotton Club e a traxectoria

artística e persoal de
Joséphine Baker.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B6.6.1. Identifica as claves
esenciais da moblaxe decó.

10% Actividades
diversas

Observación

2ª avaliación
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directa

FA2.B6.7.1. Compara a tipoloxía
das xoias decó, por exemplo
Cartier, coas doutras épocas.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B6.7.2. Analiza o concepto
do luxo en relación á arte, por

exemplo na xoiaría.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B6.7.3. Debate acerca da
relación entre luxo e artesanía

utilizando, entre outros
exemplos, a empresa Patek

Philippe.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B6.8.1. Analiza a música
dodecafónica, utilizando

composicións, entre outras, da
obra musical de Arnold

Schönberg, Anton Webern ou
Alban Berg.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B6.9.1. Comenta a obra
musical de George Gershwin e

Irving Berlin.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B6.10.1. Identifica os ritmos
e diferencia a música negra

americana: espiritual, blues e
jazz.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

FA2.B6.11.1. Analiza a
revolución no traxe feminino
que supuxo a obra de Coco

Chanel.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

Bloque 7. A Gran Depresión e a arte da súa época

FA2.B7.1.1. Analiza a
representación plástica do
crack bolsista de 1929 en

Estados Unidos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.2.1. Comenta a obra
fotográfica de Dorothea Lange

e Walker Evans.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.2.2. Compara a obra
fotográfica de artistas con

compromiso social coa
fotografía esteticista de, por

exemplo, Cecil Beaton.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.3.1. Expón
razoadamente a importancia

da arte como denuncia social,
utilizando, por exemplo, o

documental "As Hurdes, terra
sen pan", de Luis Buñuel.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.4.1. Analiza a
importancia para o cine da

obra creativa de Walt Disney.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación
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FA2.B7.5.1. Analiza a
importancia do cómic europeo,

nomeadamente a obra de
Hergé.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.5.2. Explica o
nacemento dos superheroes
norteamericanos do cómic.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.5.3. Analiza as claves
sociolóxicas e persoais dos

superheroes do cómic:
"Superman", "Batman" e

"Capitán América".

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.5.4. Relaciona o cómic
espacial co cine posterior,
utilizando, entre outras, as

aventuras espaciais de "Flash
Gordon".

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.5.5. Comenta a relación
entre cine e cómic no caso de

"Tarzán".

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.6.1. Debate acerca do
valor do cómic como obra de

arte.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.7.1. Recoñece as
principais películas españolas

da época, tendo en conta a
relación da súa creación coa

produtora Cifesa.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.8.1. Analiza a
importancia para a danza dos
ballets soviéticos de principio

de século.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B7.9.1. Identifica a música
swing e a súa relación coas

"big bands" americanas.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 8. A II Guerra Mundial

FA2.B8.1.1. Analiza as artes
fascista e comunista, e
establece diferenzas e

semellanzas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.2.1. Compara a
arquitectura de ambas as

ideoloxías, principalmente en
Berlín e en Moscova.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.3.1. Comenta a
evolución escultórica europea,
nomeadamente salientable nas
obras de Henry Moore, Antoine

Pevsner e Naum Gabo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B8.4.1. Identifica as 30% Actividades 3ª avaliación
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películas de Leni Riefensthal:
"Olympia" e "O triunfo da

vontade".

diversas
Observación

directa

FA2.B8.4.2. Analiza a
construción narrativa visual de

"O acoirazado Potemkin".

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.5.1. Explica a relación
entre a música de Wagner e o

fascismo alemán.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.6.1. Analiza as claves da
fotografía de guerra,

especialmente na obra de
Robert Capa, Agustí Centelles

ou "Alfonso".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B8.6.2. Analiza a
formulación ou presentación

teórica da fotografía e o
instante de Henri de Cartier-

Bresson.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.6.3. Relaciona a actitude
vital e artística dos fotógrafos

da axencia Magnum.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.7.1. Comenta a técnica
da fotografía nocturna e as
creacións de Gyula Halász

"Brassai".

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.8.1. Explica a técnica da
colaxe e a súa utilización no

cartel de propaganda política,
sobre todo na obra de Josep

Renau.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.8.2. Realiza unha
composición plástica mediante

a técnica da colaxe.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.9.1. Comenta as claves
da comedia musical

norteamericana, utilizando,
entre outros, as películas de

Fred Astaire e de Gene Kelly.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.10.1. Explica a
importancia dos estudios de

cine de Hollywood.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.10.2. Analiza as claves
do nacemento das grandes
compañías norteamericanas

de cine: Warner Brothers,
United Artist, Columbia e
Metro-Goldwyn-Mayer.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.11.1. Analiza as claves 30% Actividades 3ª avaliación
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narrativas do xénero do
suspense, nomeadamente

referido á filmografía de Alfred
Hitchcock.

diversas
Observación

directa

FA2.B8.12.1. Describe as claves
da comedia ácida ou amarga,

comentando, entre outras
posibles, as películas: "To be

or not to be", de Ernst
Lubitsch, e "O gran ditador", de

Charlie Chaplin.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.13.1. Identifica as claves
cinematográficas de

"Casablanca", de Michael
Curtiz.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B8.14.1. Comenta as
características do cine

neorrealista italiano, sobre todo
nas películas "Roma, cidade

aberta" e "Alemaña ano cero",
de Roberto Rossellini, e

"Ladrón de bicicletas", de
Vittorio de Sica.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 9. O Funcionalismo e as décadas dos 40 e dos 50

FA2.B9.1.1. Explica a idea: "a
función fai a forma".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B9.1.2. Comenta a frase do
arquitecto Mies van der Rohe:

"Menos é máis".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B9.2.1. Comenta as claves
da arquitectura funcional.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B9.2.2. Explica as claves do
funcionalismo orgánico

escandinavo, comentando a
obra de Alvar Aalto, Eero

Aarnio, Arne Jacobsen e o
norteamericano Eero Saarinen.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B9.2.3. Sinala as claves da
moblaxe escandinava.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B9.2.4. Compara o moble
funcionalista con outros estilos

30% Actividades
diversas

3ª avaliación
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anteriores e posteriores. Observación
directa

FA2.B9.3.1. Identifica as
principais creacións

arquitectónicas de Mies van de
Rohe, Frank Lloyd Wright e Le

Corbusier.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B9.4.1. Relaciona a escola
alemá Bauhaus co deseño

industrial.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B9.5.1. Recoñece as claves
do éxito do cómic español,

incidindo na obra de Francisco
Ibáñez e na súa relación coa

editorial Bruguera.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B9.6.1. Analiza o dominio
europeo da cinematografía

americana e a obra dos
grandes directores
norteamericanos,

nomeadamente John Ford e
John Houston.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B9.7.1. Analiza a gran
comedia cinematográfica,

remarcando a obra plástica do
director alemán Billy Wilder.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B9.8.1. Comenta a
cinematografía española e a

importancia dos estudios
Bronston.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B9.9.1. Analiza as claves da
comedia na obra

cinematográfica de Luís García
Berlanga.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B9.10.1. Analiza a industria
da moda de alta costura

aplicando, entre outras, a obra
creativa de Cristóbal

Balenciaga.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B9.11.1. Relaciona a obra
musical de Joaquín Rodrigo co
romanticismo musical anterior,

sinalando a importancia
mundial do "Concerto de

Aranjuez".

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B9.12.1. Comenta as claves
da danza moderna e as

coreografías de Maurice Béjart
e Roland Petit.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 10. Os Anos 60 e 70
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FA2.B10.1.1. Comenta a
uniformidade estilística mundial

do estilo arquitectónico
denominado "estilo

internacional".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B10.1.2. Analiza a
arquitectura española,

nomeadamente os traballos de
Francisco Javier Sáenz de

Oiza e Miguel Fisac.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B10.2.1. Comenta as claves
do expresionismo figurativo,

desde o expresionismo alemán
ata a obra de Francis Bacon e

de Lucian Freud.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B10.2.2. Explica a obra
pictórica de Jackson Pollock e

de Mark Rothko.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B10.2.3. Identifica as claves
da pintura hiperrealista e/ou

Pop Art, comparando as obras
de David Hockney e dos

españois Antonio López e
Eduardo Naranjo, entre outros.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B10.2.4. Analiza as claves
artísticas das correntes

expresionistas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.3.1. Analiza a
importancia da escultura
expresionista española.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B10.3.2. Describe a
importancia da escultura vasca

e indica as obras de Jorge
Oteiza, Eduardo Chillida e

Agustín Ibarrola.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B10.3.3. Comenta a
abstracción xeométrica

escultórica na obra de Martín
Chirino, Amadeo Gabino,

30% Actividades
diversas

Observación

3ª avaliación
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Pablo Palazuelo, Pablo
Serrano e Gustavo Torner,

entre outros.

directa

FA2.B10.3.4. Analiza a arte
cinética e a relación coa obra
creativa de Eusebio Sempere.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.4.1. Compara a
concepción plástica na obra

fotográfica de David Hamilton,
Juan Gyenes, Irving Penn e

outros.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.5.1. Comenta as claves
do son musical monofónico,

estereofónico, dolby, 5.1 e 7.1.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.6.1. Analiza as claves
da música pop.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.6.2. Identifica as
principais cancións dos

Beatles.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.6.3. Explica as claves
do movemento Fans.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.6.4. Comenta a
aceptación maioritaria do jazz.

10%
Actividades

diversas
Observación

directa

3ª avaliación

FA2.B10.6.5. Analiza a obra
jazzística e vital de Miles Davis

e Chet Baker.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.7.1. Describe a
evolución do cine español no

período da transición.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.8.1. Comenta o
rexurdimento do gran cine
norteamericano coa obra

cinematográfica de Francis
Ford Coppola.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.9.1. Analiza a
filmografía do director xaponés

Akira Kurosawa.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.10.1. Recoñece o paso
da televisión a ser un

fenómeno de comunicación de
masas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.11.1. Explica as claves 10% Actividades 3ª avaliación

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 300



do éxito mundial da editorial de
cómics Marvel.

diversas
Observación

directa

FA2.B10.12.1. Identifica a obra
musical de Paco de Lucía e de

Camarón de la Isla.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.12.2. Explica as claves
do éxito internacional do

flamenco.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.12.3. Recoñece a
importancia do baile flamenco

no mundo, con referencia á
danza e ás coreografías de
Carmen Amaya e Antonio

Gades.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B10.12.4. Analiza a
situación do flamenco en

España e establece
conclusións a partir dos datos

obtidos.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B10.13.1. Analiza a
importancia da moda francesa,
con referencia ás creacións de

Yves Saint Laurent.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 11. Os Anos 80-90

FA2.B11.1.1. Explica a evolución
da arquitectura, desde o
edificio como función ao

edificio como espectáculo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B11.2.1. Compara as obras
escultóricas de Fernando

Botero e Alberto Giacometti.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigació

n
Actividades

diversas

3ª avaliación

FA2.B11.3.1. Analiza a forza da
música pop e a súa

capacidade de crear acción
política, explicando o

fenómeno musical "Live Aid".

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.4.1. Comenta a
eclosión da moda como

fenómeno de masas.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.4.2. Explica a idea de
beleza en referencia ao éxito

das supermodelos.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.4.3. Analiza o cambio 10% Actividades 3ª avaliación
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de patrón estético desde as
actrices cara ás modelos.

diversas
Observación

directa

FA2.B11.5.1. Comenta a
evolución dos pases de
modelos a espectáculos

audiovisuais.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.5.2. Explica o auxe dos/
das deseñadores/as nos

medios de comunicación de
masas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.5.3. Identifica as claves
estilísticas dos principais
deseñadores de moda:
Alexander McQueen,

Valentino, Chanel (Lagerfeld),
Dior (John Galliano), Armani,
Versace, Calvin Klein, Tom

Ford e Carolina Herrera.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.6.1. Analiza a obra
musical e artística de Michael

Jackson e Madonna.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.7.1. Explica a
importancia das compañías de
danza e das coreografías de

Sara Baras e de Joaquín
Cortés.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.8.1. Recoñece a obra
cinematográfica dos directores
máis importantes de España:

José Luís Garci, Fernando
Trueba, Fernando Fernán
Gómez, Pedro Almodóvar,

Alejandro Amenábar, Álex de
la Iglesia, etc.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.9.1. Analiza o labor
creativo de Pilar Miró, Icíar
Bollaín e outras directoras

españolas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.9.2. Analiza en termos
de diversidade e

complementariedade o cine
español feminino e masculino.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.10.1. Explica a
evolución da técnica televisiva
desde o branco e negro á cor.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.10.2. Relaciona a
televisión e os grandes

eventos seguidos en directo a
través dela: olimpíadas, fútbol,

concertos e guerras.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B11.11.1. Comenta a visión
de España e a súa xente

reflectida na obra fotográfica
de Cristina García Rodero e

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación
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Alberto García-Alix.

FA2.B11.12.1. Comenta o éxito
das películas de animación das

produtoras Pixar e Dream
Works, e a súa relación coas
novas técnicas de animación

dixitais.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 12. Os anos 2000 a 2013

FA2.B12.1.1. Analiza as
manifestacións artísticas

relacionadas co ecoloxismo
utilizando, entre outras, as

fotografías de Ansel Adams, a
película "Dersu Uzala", ou os

documentais de Félix
Rodríguez de la Fuente ou do

National Geographic.

40% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.2.1. Comenta o
concepto iconoclasta do

islamismo radical, en
referencia, por exemplo, á
destrución das imaxes de

Buda, entre outras posibles.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.3.1. Analiza os edificios
estrela e a súa repercusión

mundial.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.3.2. Compara as
creacións emblemáticas de

Frank Gehry, Santiago
Calatrava e Norman Foster,

entre outros posibles.

40% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.4.1. Comenta a obra
arquitectónica de Zara Hadid.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.5.1. Describe a
importancia de internet na arte

actual.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.5.2. Analiza a
tecnoloxía dixital e a súa

relación coa creación artística.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.5.3. Explica o potencial
difusor da creación artística

que supón YouTube e outras
plataformas similares.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.6.1. Comenta as novas
coreografías relacionadas co

hip-hop e o dance.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.7.1. Comenta a obra
cinematográfica española
recente, en referencia, por

exemplo, aos traballos de Juan
Antonio Bayona, Daniel

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación
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Monzón, Jaume Balagueró,
etc.

FA2.B12.8.1. Describe as
características máis

importantes do xénero
documental no cine.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.9.1. Analiza as claves
da produción de series para

televisión.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.9.2. Expón os factores
do éxito de audiencia nas

series para televisión, e dá
exemplos.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

FA2.B12.9.3. Compara a técnica
narrativa das series televisivas

coa ficción cinematográfica.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Historia da Arte. 2º Bacharelato
Estándares de aprendizaxe Grao 

mínimo de 
consecució
n

Instrumentos 
de  avaliación

Temporalización

Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica
HAB1.1.1. Explica as características

esenciais da arte grega e a súa
evolución no tempo a partir de

fontes históricas ou historiográficas.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.1.2. Define o concepto de
orde arquitectónica e compara as
tres ordes da arquitectura grega.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.1.3. Describe os tipos de
templo grego, con referencia ás

características arquitectónicas e a
decoración escultórica.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.1.4. Describe as
características do teatro grego e a

función das súas partes.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.1.5. Explica a evolución da
figura humana masculina na

50% Probas
escritas

1ª avaliación
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escultura grega a partir do "Kouros"
de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto)

e o "Apoxiomenos" (Lisipo).

Traballos de
investigación
Actividades

diversas
HAB1.2.1. Especifica quen eran os/
as principais clientes da arte grega,
e a consideración social da arte e

dos/das artistas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB1.3.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras

arquitectónicas gregas: Partenón,
Tribuna das Cariátides do

Erecteion, templo de Atenea Niké e
teatro de Epidauro.

80% Probas
escritas

1ª avaliación

HAB1.3.2. 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).

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.4.1. Explica as características
esenciais da arte romana e a súa

evolución no tempo a partir de
fontes históricas ou historiográficas.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.4.2. Especifica as achegas da
arquitectura romana en relación coa

grega.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.4.3. Describe as
características e funcións dos

principais tipos de edificio romanos.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.4.4. Compara o templo e o
teatro romanos cos respectivos

gregos.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.4.5. Explica os trazos
principais da cidade romana a partir

de fontes históricas ou
historiográficas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB1.4.6. Especifica as
innovacións da escultura romana en

50% Probas
escritas

1ª avaliación
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relación coa grega. Traballos de
investigación
Actividades

diversas
HAB1.4.7. Describe as

características xerais dos mosaicos
e a pintura en Roma a partir dunha

fonte histórica ou historiográfica.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.5.1. Especifica quen eran os/
as principais clientes da arte

romana, e a consideración social da
arte e dos/das artistas.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB1.6.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras

arquitectónicas romanas: Maison
Carrée de Nimes, Panteón de

Roma, teatro de Mérida, Coliseo de
Roma, basílica de Maxencio e

Constantino en Roma, ponte de
Alcántara, acueduto de Segovia,

arco de Tito en Roma e columna de
Traxano en Roma.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.6.2. Identifica, analiza e
comenta as seguintes esculturas

romanas: Augusto de Prima Porta,
estatua ecuestre de Marco Aurelio,
relevo do Arco de Tito (detalle dos
soldados co candelabro e outros

obxectos do Templo de Xerusalén)
e relevo da columna de Traxano.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB1.7.1. Realiza un traballo de
investigación sobre Fidias.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB1.7.2. Realiza un traballo de
investigación sobre o debate acerca

da autoría grega ou romana do
grupo escultórico de "Laocoonte e

os seus fillos".

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB1.8.1. Confecciona un catálogo,
con breves comentarios, das obras
máis salientables da arte antiga que

se conservan en Galicia.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval
HAB2.1.1. Explica as características

esenciais da arte paleocristiá e a
súa evolución no tempo a partir de

fontes históricas ou historiográficas.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.1.2. Describe a orixe, a
características e a función da

basílica paleocristiá.

50% Probas
escritas

Traballos de

1ª avaliación
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investigación
Actividades

diversas
HAB2.1.3. Describe as

características e función dos
baptisterios, mausoleos e "martiria"

paleocristiáns, e as súas partes.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.1.4. Explica a evolución da
pintura e o mosaico na arte

paleocristiá, con especial referencia
á iconografía.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.2.1. Explica as características
esenciais da arte bizantina a partir

de fontes históricas ou
historiográficas.

30% Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.2.2. Explica a arquitectura
bizantina a través da igrexa de
Santa Sofía de Constantinopla.

80% Probas
escritas

1ª avaliación

HAB2.2.3. Describe as
características do mosaico bizantino

e dos temas iconográficos do
Pantocrátor e a Virxe e a Déesis,
así como a súa influencia na arte

occidental.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.3.1. Identifica, analiza e
comenta o mosaico do Cortexo da

emperatriz Teodora en San Vital de
Rávena.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.4.1. Define o concepto de
arte prerrománica e especifica as
súas manifestacións en España e

en Galicia.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.4.2. 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).

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.5.1. Describe as
características xerais da arte
románica a partir de fontes

históricas ou historiográficas.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.5.2. Describe as
características e as función das
igrexas e dos mosteiros na arte

románica.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.5.3. Explica as características
da escultura e a pintura románicas,

50% Probas
escritas

1ª avaliación
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con especial referencia á
iconografía.

Traballos de
investigación
Actividades

diversas
HAB2.6.1. Especifica as relacións

entre artistas e clientes da arte
románica.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.7.1. Identifica, analiza e
comenta as esculturas románicas

do Xuízo Final no tímpano de Santa
Fe de Conques (Francia).

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.8.1. Describe as
características xerais da arte gótica

a partir de fontes históricas ou
historiográficas.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.8.2. Describe as
características e a evolución da

arquitectura gótica e especifica os
cambios introducidos respecto á

románica.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.8.3. Describe as
características e a evolución da
escultura gótica, e especifica as

súas diferenzas tipolóxicas, formais
e iconográficas respecto á escultura

románica.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.8.4. Recoñece e explica as
innovacións da pintura de Giotto e

do Trecento italiano respecto á
pintura románica e bizantina.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.8.5. Explica as innovacións
da pintura flamenga do século XV e

cita algunhas obras dos seus
principais representantes.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.9.1. Especifica as relacións
entre artistas e clientes da arte

gótica, e a súa variación respecto
ao románico.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.10.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras

arquitectónicas góticas: fachada
occidental da catedral de Reims,

interior da planta superior da Sainte
Chapelle de París.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.10.2. Identifica, analiza e
comenta o grupo da Anunciación e
a Visitación da catedral de Reims.

50% Probas
escritas

Traballos de

1ª avaliación
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investigación
Actividades

diversas
HAB2.10.3. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.11.1. Explica as
características e evolución da arte

románica e gótica en España.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.11.2. Explica as
características xerais da arte

islámica a partir de fontes históricas
ou historiográficas.

30%
Actividades

diversas
Observación

directa

1ª avaliación

HAB2.11.3. Describe os trazos
esenciais da mesquita e o pazo

islámico.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.11.4. Explica a evolución da
arte hispanomusulmá.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.11.5. Explica as
características da arte mudéxar e
especifica, con exemplos de obras

concretas, as diferenzas entre o
mudéxar popular e o cortesán.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.12.1. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.12.2. 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 da Peña

(Huesca) e fachada de Praterías e
Pórtico da Gloria da catedral de

Santiago.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.12.3. Identifica, analiza e
comenta as seguintes pinturas
murais románicas: bóveda da

50% Probas
escritas

Traballos de

1ª avaliación
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Anunciación aos pastores no
Panteón Real de San Isidoro de

León, e ábsida de San Clemente de
Tahull (Lleida).

investigación
Actividades

diversas

HAB2.12.4. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.12.5. 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 (Burgos).

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.12.6. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras

hispanomusulmás: Mesquita de
Córdoba, Aljafería de Zaragoza,
Giralda de Sevilla e Alhambra de

Granada.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.13.1. Realiza un traballo de
investigación sobre o tratamento
iconográfico e o significado da

visión apocalíptica de Cristo e o
Xuízo Final na arte medieval.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

HAB2.14.1. Explica a importancia
da arte románica no Camiño de

Santiago.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

1ª avaliación

HAB2.14.2. Confecciona un
catálogo, con breves comentarios,
das obras máis salientables de arte

medieval que se conservan en
Galicia.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

1ª avaliación

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

HAB3.1.1. Explica as características
esenciais do Renacemento italiano

e a súa periodización a partir de
fontes históricas ou historiográficas.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.1.2. Especifica as
características da arquitectura

renacentista italiana e explica a súa
evolución, desde o Quattrocento ao

manierismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.1.3. Especifica as
características da escultura

50% Probas
escritas

2ª avaliación
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renacentista italiana e explica a súa
evolución, desde o Quattrocento ao

manierismo.

Traballos de
investigación
Actividades

diversas
HAB3.1.4. Especifica as
características da pintura

renacentista italiana e explica a súa
evolución, desde o Quattrocento ao

manierismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.1.5. Compara a pintura
italiana do Quattrocento coa dos

pintores góticos flamengos
contemporáneos.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.1.6. Explica a peculiaridade
da pintura veneciana do

Cinquecento e cita os artistas máis
representativos.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.2.1. Describe a práctica do
patrocinio no Renacemento italiano

e as novas reivindicacións dos
artistas en relación co seu

recoñecemento social e a natureza
do seu labor.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.3.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras

arquitectónicas do Renacemento
italiano: cúpula de Santa María das
Flores e interior da igrexa de San
Lorenzo, ambas en Florencia e de
Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi

en Florencia, de Michelozzo;
fachada de Santa María Novella e

do pazo Rucellai, ambos en
Florencia e de Alberti; templo de

San Pietro in Montorio en Roma, de
Bramante; cúpula e proxecto de

planta de San Pedro do Vaticano,
de Michelangelo; Il Gesù en Roma,
de Giacomo della Porta e Vignola;

Villa Capra (Villa Rotonda) en
Vicenza, de Palladio.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.3.2. Identifica, analiza e
comenta as seguintes esculturas do

Renacemento italiano: primeiro
panel da "Porta do Paraíso" (da

creación do mundo á expulsión do
Paraíso), de Ghiberti; "Gattamelata",

de Donatello; "Piedade" do
Vaticano, "David", "Moisés" e as

tumbas mediceas, de Michelangelo;

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación
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"O rapto das sabinas", de
Giambologna.

HAB3.3.3. Identifica, analiza e
comenta as seguintes pinturas do

Renacemento italiano: "O tributo da
moeda" e A "Trindade", de
Masaccio; "Anunciación" do
Convento de San Marcos en
Florencia, de Fra Angelico;

"Madonna do Duque de Urbino", de
Piero della Francesca; "A Virxe das

rochas", "A última cea" e "A
Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A

Escola de Atenas" de Rafael; a
bóveda e o "Xuízo Final" da Capela

Sixtina, de Michelangelo; "A
tempestade", de Giorgione; "Venus

de Urbino" e "Carlos V en
Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio",
de Tintoretto; "As vodas de Caná",

de Veronés.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.4.1. Especifica as
características peculiares do

Renacemento español en
comparación co italiano.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.4.2. Describe a evolución da
arquitectura renacentista española.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.4.3. Explica a peculiaridade
da escultura renacentista española.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.4.4. Explica as características
da pintura de El Greco a través
dalgunhas das súas obras máis

representativas.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.5.1. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.5.2. 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

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 312



enterro", de Juan de Juni.
HAB3.5.3. 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".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.6.1. Explica as características
esenciais do Barroco.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.6.2. Especifica as diferenzas
entre a concepción barroca da arte

e a renacentista.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.6.3. Compara a arquitectura
barroca coa renacentista.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.6.4. Explica as características
xerais do urbanismo barroco.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.6.5. Compara a escultura
barroca coa renacentista a través
da representación de "David" por

Michelangelo e por Bernini.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.6.6. Describe as
características xerais da pintura

barroca e especifica as diferenzas
entre a Europa católica e a

protestante.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.6.7. Distingue e caracteriza
as grandes tendencias da pintura

barroca en Italia e os seus
principais representantes.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.6.8. Especifica as
peculiaridades da pintura barroca

flamenga e holandesa.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.7.1. Describe o papel
desempeñado no século XVIII polas

academias en toda Europa e, en
particular, polo Salón de París.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.8.1. Identifica, analiza e 50% Probas 2ª avaliación
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comenta as seguintes obras
arquitectónicas do Barroco europeo

do século XVII: fachada de San
Pedro do Vaticano, de Carlo

Maderno; columnata da praza de
San Pedro do Vaticano, de Bernini;

San Carlos das Catro Fontes en
Roma, de Borromini; Pazo de

Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart
e Le Nôtre.

escritas
Traballos de
investigación
Actividades

diversas

HAB3.8.2. Identifica, analiza e
comenta as seguintes esculturas de
Bernini: "David", "Apolo" e "Dafne",

"A éxtase de Santa Teresa",
"Cátedra de San Pedro".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.8.3. Identifica, analiza e
comenta as seguintes pinturas do
Barroco europeo do século XVII:

"Vocación de San Mateo" e "Morte
da Virxe", de Caravaggio; "Triunfo
de Baco e Ariadna", na bóveda do

pazo Farnese de Roma, de
Annibale Carracci; "Adoración do

nome de Xesús", bóveda de Il Gesù
en Roma, de Gaulli (Il Baciccia);
"Adoración dos Magos", "As tres
Grazas" e "O xardín do Amor", de

Rubens; "A lección de anatomía do
doutor Tulpy", "A rolda nocturna", de

Rembrandt.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.9.1. Explica as características
do urbanismo barroco en España e

a evolución da arquitectura
española durante o século XVII.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.9.2. Explica as características
da imaxinaría barroca española do

século XVII e compara a escola
castelá coa andaluza.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.9.3. Explica as características
xerais da pintura española do

século XVII.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.9.4. Describe as
características e evolución da
pintura de Velázquez a través

dalgunhas das súas obras máis
significativas.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 314



HAB3.10.1. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.10.2. Identifica, analiza e
comenta as seguintes esculturas do

Barroco español do século XVII:
"Piedad", de Gregorio

80%Fernández; "Inmaculada do
facistol", de Alonso Cano;

"Magdalena penitente", de Pedro de
Mena.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.10.3. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.11.1. Explica o século XVIII
como época de coexistencia de

vellos e novos estilos artísticos nun
contexto histórico de cambios

profundos.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.11.2. Compara o Barroco
tardío e o Rococó, e especifica a
diferente concepción da vida e a

arte que encerran.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.11.3. Explica as razóns do
xurdimento do Neoclasicismo e as

súas características xerais en
arquitectura, escultura e pintura.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.11.4. Comenta a escultura
neoclásica a través da obra de

Canova.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.11.5. Especifica as posibles
coincidencias entre o Neoclasicismo

e o Romanticismo na pintura de
David.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación
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HAB3.11.6. Distingue entre a
corrente tradicional e a clasicista da

arquitectura barroca española do
século XVIII.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.11.7. Explica a figura de
Salzillo como derradeiro

representante da imaxinaría
relixiosa española en madeira

policromada.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.12.1. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

2ª avaliación

HAB3.12.2. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras

escultóricas do século XVIII: "A
oración no horto", de Salzillo; "Eros
e Psique" e "Paulina Bonaparte", de

Canova.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.12.3. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras de

David: "O xuramento dos Horacios"
e "A morte de Marat".

30% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.13.1. 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.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

2ª avaliación

HAB3.14.1. Confecciona un
catálogo, con breves comentarios,
das obras máis salientables da arte

dos séculos XVI ao XVIII que se
conservan en Galicia.

10%
Actividades

diversas
Observación

directa

2ª avaliación

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación
HAB4.1.1. Analiza a evolución da

obra de Goya como pintor e
gravador, desde a súa chegada á

Corte ata o seu exilio final en
Bordeos.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.1.2. Compara a visión de
Goya nas series de gravados "Os

caprichos" e "Os disparates ou
proverbios".

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación
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HAB4.2.1. 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".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.3.1. Describe as
características e a evolución da

arquitectura do ferro no século XIX,
en relación cos avances e as
necesidades da revolución

industrial.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.3.2. Explica as diferenzas
entre enxeñeiros e arquitectos na
primeira metade do século XIX.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB4.3.3. Explica as características
do neoclasicismo arquitectónico
durante o Imperio de Napoleón.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB4.3.4. Explica as características
do historicismo en arquitectura e a
súa evolución cara ao eclecticismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.3.5. Explica as características
e principais tendencias da
arquitectura modernista.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.3.6. Especifica as achegas da
Escola de Chicago á arquitectura.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.3.7. Describe as
características e os obxectivos das
remodelacións urbanas de París,
Barcelona e Madrid na segunda

metade do século XIX.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB4.4.1. Identifica, analiza e
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

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación
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en Barcelona, de Gaudí.
HAB4.5.1. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.5.2. Compara as visións
románticas da paisaxe en Constable

e Turner.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB4.5.3. Explica o Realismo e a
súa aparición no contexto dos
cambios sociais e culturais de

mediados do século XIX.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.5.4. Compara o Realismo co
Romanticismo.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB4.5.5. Describe as
características xerais do

Impresionismo e o
Neoimpresionismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.5.6. Define o concepto de
postimpresionismo e especifica as
achegas de Cézanne e Van Gogh

como precursores das grandes
correntes artísticas do século XX.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.5.7. Explica o Simbolismo de
finais do século XIX como reacción

fronte ao Realismo e ao
Impresionismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.6.1. Explica os cambios que
se producen no século XIX nas

relacións entre artistas e clientes,
referidos á pintura.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.7.1. 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

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación
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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.
HAB4.8.1. 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).

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB4.8.2. Explica as características
da renovación escultórica

emprendida por Rodin.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.9.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras de

Rodin: "O pensador" e "Os
burgueses de Calais".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB4.10.1. Realiza un traballo de
investigación sobre as exposicións
universais do século XIX e a súa

importancia desde o punto de vista
arquitectónico.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB4.10.2. Realiza un traballo de
investigación sobre a influencia da
fotografía e o gravado xaponés no

desenvolvemento do
Impresionismo, con referencias a

obras concretas.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB4.11.1. Confecciona un
catálogo, con breves comentarios,
das obras máis salientables da arte
do século XIX que se conservan en

Galicia.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

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

HAB5.1.1. Define o concepto de
vangarda artística en relación co
acelerado ritmo de cambios na

sociedade da época e a liberdade
creativa dos/das artistas iniciada na

centuria anterior.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación
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HAB5.1.2. Describe a orixe e as
características do Fauvismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.1.3. Describe o proceso de
xestación e as características do

Cubismo, distinguindo entre o
Cubismo analítico e o sintético.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.1.4. Describe o ideario e os
principios do futurismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.1.5. 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".

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.1.6. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.1.7. Describe as
características do Dadaísmo como
actitude provocadora nun contexto

de crise.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.1.8. Explica a orixe, as
características e os obxectivos do

Surrealismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.1.9. Explica a importancia
dos pintores españois Picasso, Miró

e Dalí no desenvolvemento das
vangardas artísticas.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.1.10. Explica a renovación
temática, técnica e formal da

escultura na primeira metade do
século XX, distinguindo as obras

relacionadas coas vangardas

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación
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pictóricas e as que utilizan recursos
ou linguaxes independentes.

HAB5.2.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras: "A
alegría de vivir", de Matisse; "As
señoritas de Aviñón", "Retrato de

Ambroise Vollard", "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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.2.2. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.3.1. Explica o proceso de
configuración e os trazos esenciais

do Movemento Moderno en
arquitectura.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.3.2. Especifica as achegas da
arquitectura orgánica ao
Movemento Moderno.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB5.4.1. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación
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HAB5.5.1. Realiza un traballo de
investigación sobre o Grupo de

Artistas e Técnicos Españois Para o
Progreso da Arquitectura

Contemporánea (GATEPAC).

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB5.6.1. Selecciona unha obra
arquitectónica, unha escultura ou

unha pintura da primeira metade do
século XX, das existentes en

Galicia, e xustifica a súa elección.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

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

HAB6.1.1. Explica o papel
desempeñado no proceso de
universalización da arte polos

medios de comunicación de masas
e as exposicións e feiras

internacionais de arte.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB6.1.2. Explica as razóns do
mantemento e a difusión

internacional do Movemento
Moderno en arquitectura.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB6.1.3. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB6.2.1. 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.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB6.3.1. Explica e compara o
Informalismo europeo e o
Expresionismo abstracto

norteamericano.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB6.3.2. Explica a abstracción
postpictórica.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación
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HAB6.3.3. Explica o Minimalismo. 50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB6.3.4. Explica a arte cinética e
a Op-Art.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB6.3.5. Explica a arte
conceptual.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB6.3.6. Explica a Arte Povera. 50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB6.3.7. Distingue e explica
algunhas das principais correntes

figurativas: Pop-Art, Nova
Figuración, Hiperrealismo.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB6.3.8. Explica en que consisten
as seguintes manifestacións de arte
non duradeira: Happening, Body Art

e Land Art.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB6.3.9. Describe os formulacións
xerais da posmodernidade, referida

ás artes plásticas.

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación

HAB6.4.1. 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

50% Probas
escritas

Traballos de
investigación
Actividades

diversas

3ª avaliación
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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.
HAB6.5.1. 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.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB6.6.1. Especifica as
posibilidades que ofrecen as novas
tecnoloxías para a creación artística

e para a difusión da arte.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB6.7.1. Define o concepto de
cultura visual de masas, e describe

os seus trazos esenciais.

30% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB6.7.2. Identifica a arte nos
diferentes ámbitos da vida cotiá.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB6.8.1. Explica a orixe do
Patrimonio Mundial da UNESCO e

os seus obxectivos.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

HAB6.8.2. Realiza un traballo de
investigación relacionado cos bens
artísticos de España e de Galicia

inscritos no catálogo do Patrimonio
Mundial da UNESCO.

10% Actividades
diversas

Observación
directa

3ª avaliación

Bloque 7. O vocabulario artístico
HAB7.1.1. Utiliza con corrección a

terminoloxía específica das artes en
exposicións orais e escritas.

80% Probas
escritas

1ª, 2ª e 3ª avaliación

Xeografía. 2º de bacharelato.

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo
de

consecución

Instrumento
s de

avaliación

Temporalizació
n

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico

XHB1.1.1. Describe a finalidade do
estudo da xeografía, e as principais
ferramentas de análise e os seus

procedementos.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación
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XHB1.2.1. Identifica as paisaxes
xeográficas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB1.2.2. Enumera e describe as
características das paisaxes

xeográficas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB1.3.1. Utiliza adecuadamente as
ferramentas características da

ciencia xeográfica.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB1.4.1. Extrae información do
mapa topográfico mediante os
procedementos de traballo do

xeógrafo.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB1.4.2. Extrae a información de
mapas e planos de diferentes

escalas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB1.5.1. Identifica nunha paisaxe as
diferenzas entre paisaxe natural e

cultural.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB1.6.1. Analiza e extrae
conclusións da observación dun

plano e dun mapa, comentando as
características do espazo

xeográfico.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica

XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un
mapa físico de España as unidades
do relevo español, comentando as

súas características.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB2.2.1. Identifica e representa nun
mapa os elementos do relevo que

son similares e diferentes do
territorio peninsular e insular.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB2.3.1. Enumera e describe os
principais trazos do relevo de

España.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB2.4.1. Clasifica as unidades do
relevo español segundo as súas
características xeomorfolóxicas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB2.5.1. Describe sumariamente
nun mapa a evolución xeolóxica e a
conformación do territorio español.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB2.6.1. Realiza un corte
topográfico e explica o relevo que

reflicte.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB2.7.1. Enumera e describe os 50% Probas 1ª avaliación
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elementos constitutivos dos tipos de
solo de España.

escritas
Actividades

diversas

XHB2.7.2. Localiza nun mapa de
España os tipos de solos
peninsulares e insulares.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación

XHB3.1.1. Localiza os climas nun
mapa de España.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.2.1. Describe e compara os
climas en España, enumerando os

factores e os elementos
característicos.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.3.1. Representa e comenta
climogramas específicos de cada

clima.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.4.1. Comenta as características
dos climas españois a partir dos

seus climogramas representativos.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.5.1. Enumera os trazos dos
tipos de tempo atmosférico
reflectidos nas estacións

climatolóxicas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun
mapa do tempo os elementos que

explican os tipos de tempo
atmosférico.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XB33.6.1. Comenta un mapa do
tempo de España distinguindo os
elementos que explican o tipo de

tempo característico da estación do
ano correspondente.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.7.1. Analiza como afecta a
España o cambio climático.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.7.2. Extrae conclusións
ambientais, utilizando gráficas e

estatísticas que reflicten as chuvias
torrenciais.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.8.1. Identifica nun mapa os
dominios vexetais, e describe e

comenta as súas características.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural,
identifica as formacións vexetais

que aparezan.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB3.9.2. Analiza razoadamente
unha cliserie.

50% Probas 1ª avaliación
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escritas
Actividades

diversas

Bloque 4. A hidrografía

XHB4.1.1. Explica a diversidade
hídrica en España.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB4.2.1. Localiza nun mapa de
España as principais cuncas

fluviais.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB4.3.1. Relaciona os réximes
hídricos dos cursos fluviais coas
posibilidades de aproveitamento

hídrico en España.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB4.4.1. Localiza nun mapa as
zonas húmidas españolas, e debate

un aspecto de actualidade sobre
este tema.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede
hidrográfica española os grandes

encoros, e deduce consecuencias,
analizando tamén as características

climáticas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas
e estatísticas que reflicten as

épocas de seca en relación cun
mapa de tipos de réximes fluviais
dos ríos da Península Ibérica, e

saca conclusións.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas
xornalísticas que reflictan a

desigualdade hídrica española e a
súa interacción coas actividades

humanas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e
sociedade

XHB5.1.1. Distingue as
características dos grandes

conxuntos paisaxísticos españois.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB5.1.2. Localiza no mapa as
paisaxes naturais españolas e

identifica as súas características.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB5.2.1. Identifica e formula os
problemas suscitados pola

interacción entre persoa e natureza
sobre as paisaxes.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB5.2.2. Analiza algún elemento
lexislador correctivo da acción

humana sobre a natureza.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes 50% Probas 1ª avaliación
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humanizadas das naturais. escritas
Actividades

diversas

XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas
xornalísticas ou imaxes nas que se

perciba a influencia do medio na
actividade humana.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB5.4.2. Selecciona e analiza a
partir de distintas fontes de

información novas xornalísticas ou
imaxes nas que se perciba a

influencia das persoas sobre o
medio.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB5.4.3. Obtén e analiza a
información que apareza nos

medios de comunicación social
referida á destrución do medio

natural por parte do ser humano.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes
naturais españolas a partir de

fontes gráficas e comenta imaxes
representativas de cada unha das
variedades de paisaxes naturais

localizadas en medios de
comunicación social, internet ou

outras fontes bibliográficas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

Bloque 6. A poboación española

XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de
estudo da poboación.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual
de poboación española e compáraa
con algunha dun período anterior ou

de previsións futuras.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.2.2. Distingue as pirámides de
poboación na súa evolución

histórica.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.3.1. Aplica a teoría da
transición demográfica ao caso

español.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.3.2. Elixe datos e taxas
demográficas que amosen a

configuración da poboación dun
territorio.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.4.1. Comenta o mapa da
densidade de poboación actual en

España.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.5.1. Explica os procesos
migratorios antigos que afectan a

España.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación
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XHB6.5.2. Identifica e analiza as
migracións recentes.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.5.3. Explica as relacións entre
comunidades autónomas en

relación coas migracións interiores.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.6.1. Compara e comenta a
poboación das rexións que medran
e as que diminúen a súa poboación.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.7.1. Analiza un gráfico da
estrutura da poboación española.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.8.1. Resolve problemas de
demografía referidos ao cálculo de

taxas de poboación.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.9.1. Selecciona e analiza
información sobre as perspectivas
de futuro da poboación española.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

XHB6.10.1. Presenta e defende
información sobre a poboación

española salientando os aspectos
máis significativos, utilizando

gráficos, mapas, pirámides, etc.,
nunha presentación informática ou

en exposicións en directo.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

1ª avaliación

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario

XHB7.1.1. Identifica as actividades
agropecuarias e forestais.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB7.1.2. Diferencia as actividades
do sector primario doutras
actividades económicas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a
distribución dos principais
aproveitamentos agrarios.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB7.2.2. Achega os aspectos do
pasado histórico que incidiron nas

estruturas agrarias españolas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB7.3.1. Selecciona e comenta
imaxes que poñen de manifesto as

características das paisaxes
agrarias españolas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB7.4.1. Define historicamente, de
forma sumaria, a estrutura da

propiedade

50% Probas
escritas

Actividades

2ª avaliación
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diversas

XHB7.5.1. Identifica e analiza as
características das paisaxes

agrarias españolas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos
de aspectos estruturais que

expliquen o dinamismo dun sector
agrario dado.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB7.6.2. Comenta textos
xornalísticos que expliquen a
situación española na PAC.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB7.7.1. Establece as
características e as peculiaridades
da actividade pesqueira española e

galega.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas
xornalísticas que tratan problemas
pesqueiros e identifica a súa orixe.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB7.8.1. Confecciona gráficos
comparativos do peso específico no

PIB das actividades agrarias,
gandeiras, forestal e pesqueiras

españolas fronte a outros sectores
de actividade.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial

XHB8.1.1. Selecciona e analiza
información sobre os problemas e a
configuración da industria española.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB8.1.2. Establece un eixe
cronolóxico para explicar a

evolución histórica da
industrialización española.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB8.1.3. Selecciona e analiza
imaxes que amosen a evolución
histórica da industria española

nunha zona concreta ou dun sector
concreto.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da
industria e a localización de fontes
de enerxía e materias primas en

España.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB8.3.1. Enumera as características
da industria española e as súas

diferenzas rexionais.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB8.3.2. Confecciona e analiza
gráficas e estatísticas que expliquen

as producións industriais.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB8.4.1. Analiza e comenta
paisaxes de espazos industriais.

50% Probas
escritas

2ª avaliación

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 330



Actividades
diversas

XHB8.5.1. Sinala nun mapa os
asentamentos industriais máis

importantes, distinguindo entre os
sectores industriais.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB8.5.2. Localiza e describe as
rexións industriais e os eixes de

desenvolvemento industrial.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos
de desenvolvemento industrial, e as

súas perspectivas de futuro.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB8.6.1. Describe as políticas
industriais da Unión Europea e a

súa influencia nas españolas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

Bloque 9. O sector servizos

XHB9.1.1. Identifica as características
do sector terciario español.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.2.1. Explica a incidencia do
sector servizos para a economía

española.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.3.1. Describe como se articulan
os medios de comunicación máis

importantes de España (ferrocarrís,
estradas, portos e aeroportos).

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa
de transportes a transcendencia

que este sector ten para articular o
territorio.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.3.3. Describe e analiza mapas
que reflictan un sistema de

transporte determinado.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.3.4. Distingue nun mapa os
principais nodos de transporte

español.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.3.5. Resolve problemas
formulados nun caso específico
sobre vías de comunicación no

noso país.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.4.1. Comenta gráficas e
estatísticas que expliquen o
desenvolvemento comercial.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.5.1. Analiza e explica as
desigualdades do espazo turístico.

50% Probas
escritas

Actividades

2ª avaliación
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diversas

XHB9.6.1. Comenta gráficas e
estatísticas que expliquen o

desenvolvemento turístico español.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.6.2. Explica como articulan o
territorio outras actividades

terciarias.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.6.3. Analiza e comenta imaxes
do espazo destinado a transportes,
comercial ou outras actividades do

sector servizos.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB9.7.1. Confecciona esquemas
para analizar a influencia do sector

servizos na economía e no
emprego en España, a partir de

imaxes que reflictan o seu impacto
nunha paisaxe.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

Bloque 10. O espazo urbano

XHB10.1.1. Define cidade e achega
exemplos.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB10.2.1. Analiza e explica o plano
da cidade máis próxima ao lugar de
residencia, ou a máis significativa.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB10.3.1. Identifica as
características do proceso de

urbanización.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB10.3.2. Explica e propón
exemplos de procesos de

planificación urbana.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB10.4.1. Sinala a influencia
histórica no plano das cidades

españolas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB10.4.2. Explica a morfoloxía
urbana e sinala as partes dunha

cidade sobre un plano desta.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe
urbana a partir dunha fonte gráfica.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB10.5.2. Selecciona e analiza
imaxes que expliquen a morfoloxía
e a estrutura urbana dunha cidade

coñecida.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB10.6.1. Explica a xerarquización
urbana española.

50% Probas
escritas

2ª avaliación
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Actividades
diversas

XHB10.7.1. Describe e analiza as
influencias mutuas entre a cidade e

o espazo que a rodea.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

XHB10.8.1. Selecciona e analiza
novas xornalísticas que amosen a
configuración e a problemática do

sistema urbano español.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

2ª avaliación

Bloque 11. Formas de organización territorial

XHB11.1.1. Localiza e explica nun
mapa a organización territorial

española, partindo do concello e da
comunidade autónoma.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB11.2.1. Explica a ordenación
territorial española a partir de
mapas históricos e actuais.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación
territorial establecida pola

Constitución de 1978.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB11.2.3. Compara a ordenación
territorial actual e a da primeira

metade do século XX.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB11.2.4. Distingue e enumera as
comunidades autónomas, as

principais cidades en cada unha e
os países fronteirizos de España.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB11.3.1. Enumera os
desequilibrios e os contrastes

territoriais existentes na
organización territorial española.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB11.4.1. Explica as políticas
territoriais que practican as

comunidades autónomas en
aspectos concretos.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB11.5.1. Distingue os símbolos
que diferencian as comunidades

autónomas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB11.5.2. Explica razoadamente os
trazos esenciais das políticas

territoriais autonómicas.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

Bloque 12. España en Europa e no mundo

XHB12.1.1. Localiza nun mapa as
grandes áreas xeoeconómicas e

sinala aquelas coas que España ten
máis relación.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB12.1.2. Identifica aspectos
salientables de España na situación

50% Probas
escritas

3ª avaliación
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mundial. Actividades
diversas

XHB12.1.3. Localiza a situación
española entre as grandes áreas

xeoeconómicas mundiais.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB12.2.1. Explica a posición de
España na Unión Europea.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB12.3.1. Extrae conclusións das
medidas que a Unión Europea toma

en política rexional e de cohesión
territorial que afectan a España.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB12.3.2. Comenta novas
xornalísticas ou textos que explican

a posición de España na Unión
Europea.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB12.4.1. Identifica e describe os
trazos da globalización con

exemplificacións que afecten a
España.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB12.5.1. Confecciona cadros
comparativos da aplicación a casos

concretos dos conceptos de
mundialización e de diversidade

territorial.

50% Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

XHB12.6.1. Explica as repercusións
da inclusión de España en espazos

xeopolíticos e socioeconómicos
continentais e mundiais a partir de

distintas fontes de información
xeográfica.

50%

Probas
escritas

Actividades
diversas

3ª avaliación

3.12. Avaliación Inicial

O instrumentos de avaliación inicial utilizados serán:
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Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo de
consecuci

ón

Instrumentos
de avaliación

Temporaliza
ción

Bloque 1. As raíces da arte galega

PAB1.1.1. Identifica as imaxes
rupestres de Galicia en relación coas

imaxes tribais ou étnicas existentes no
mundo.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB1.1.2. Relaciona as imaxes cun
posible significado iconolóxico.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB1.1.3. Compara as imaxes
prehistóricas coas de grupos étnicos
da actualidade, e establece posibles

paralelismos.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB1.1.4. Relaciona a iconografía
dos petróglifos con composicións de

artistas actuais.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB1.2.1. Analiza o Dolmen de
Dombate e debate acerca da súa

autenticidade simbólica e histórica.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB1.3.1. Especifica a consideración
social, xerarquizadora e relixiosa das
expresións artísticas da prehistoria en

Galicia.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB1.4.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras

prehistóricas: dolmen de Axeitos,
dolmen de Dombate e lapa de

Gargantáns.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB1.4.2. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras da arte

prehistórica en Galicia: petróglifos de
Mogor, Campo Lameiro, Cotobade e

Castriño de Conxo; tesouro de Caldas
de Reis e Casco de Leiro.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB1.5.1. Realiza un traballo de
investigación sobre as construcións

megalíticas en Galicia.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB1.5.2. Realiza un traballo de
investigación sobre os petróglifos en

Galicia.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB1.6.1. Confecciona un catálogo,
con breves comentarios, das obras

máis salientables da arte prehistórica
que se conservan en Galicia.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

Bloque 2. Idade Antiga

PAB2.1.1. Describe as características
e as funcións dos principais tipos da

arquitectura castrexa.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB2.2.1. Explica os trazos principais
dos castros, o urbanismo e os

sistemas defensivos, a partir de fontes
históricas ou historiográficas, a través
do Castro de Viladonga ou do Castro

de Baroña.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB2.3.1. Especifica e explica a
tipoloxía da escultura e a ourivaría

castrexa: torque de Burela, cabeza de
Rubiás e guerreiro de Armeá.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB2.4.1. Describe as características
e as funcións dos principais tipos de

edificios romanos.

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación

PAB2.4.2. Explica os trazos principais
da cidade romana a partir de fontes

50% Actividades
Probas escritas

1ª avaliación



 A realización dunha proba, aproximadamente na primeira semana de curso, para

valorar os coñecementos previos na materia e o nivel de logro nas competencias

básicas. Terá un carácter meramente orientativo, sen repercusión algunha nas

cualificacións.

 A consulta e revisión de expedientes e informes previos, así como entrevistas co

seu titor/a ou orientador para coñecer o nivel de rendemento do alumno/a no

curso anterior.

Esta avaliación permitirá adecuarnos mellor ao grupo e, de ser necesario, adoptar as

medidas máis oportunas en función das necesidades detectadas, por parte do equipo

de orientación.

3.13. Seguimento, recuperación e avaliación de materias pendentes

 Para facilitar ao máximo a recuperación das materias pendentes no Bacharelato

o  Departamento  de Xeografía  e  Historia  levará  a  cabo  un  procedemento  de

organización da materia,  e  seguimento,  reforzo e  avaliación do alumnado xa

aplicado no curso anterior, no que cada profesor se fai cargo do seguimento,

asistencia e avaliación dos alumnos pendentes que se atopen  na súa aula. 

Temporalización

O alumnado deberá entregar un único bloque de actividades no mes de marzo,

que suporá o 100 % da cualificación. En caso de non acadar unha avaliación

positiva deberá facer un exame final de todos os contidos no mes de abril ou

maio.

Datas de exames

As datas dos exames para o curso 2021-2022 serán establecidas en cada caso

o  longo  do  curso  para  interferir  o  menos  posible  co  resto  das  materias  do

alumnado.

Atención ao alumnado

Informarase  ao alumnado sobre procedementos,  instrumentos  e  criterios de

avaliación, así como das datas de avaliación. Se lle informará de que profesor

ou  profesora  realizará  o  seguimento  do  seu  progreso  cotiá,  que  se
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corresponderá coa persoa do departamento que imparta clases a ese alumnado

durante o curso actual.

Alumnado con materias pendentes motivadas por un cambio de 

modalidade no bacharelato

Seguirán o mesmo procedemento  descrito anteriormente para as pendentes,
tanto en temporalización, datas de exames e atención ao alumnado.

3.14. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar 

os coñecementos necesarios

Se utilizarán os seguintes procedementos:

a) Probas escritas de respostas abertas:

 Para comprobar a capacidade de expresión escrita, a organización de ideas, a

capacidade de aplicación, a análise e a creatividade.

b) Probas obxectivas (tipo test):

O alumno non elabora a resposta, só ten que sinalala ou completala.

c) Traballo académico:

Débese  proporcionar  unha  orientación  detallada  e  clara,  e  centrar  o  traballo  en

problemas e cuestións de todo tipo. O alumno saberá que aspecto se avalían e en que

grao, porque se lle facilita una táboa cos criterios a seguir.

d) One minute paper 

Ao rematar a clase se lle pode pedir ao alumnado que responda por escrito a dúas ou

tres preguntas como : Que foi para ti o máis importante aprendido hoxe na clase?, Que

aspecto che pareceu máis confuso ou difícil? ou preguntas relacionadas directamente

cos contidos. Estas preguntas orientarán o noso traballo e nos axudarán nese axuste

necesario entre profesorado e alumnado.

e) Caso

Análise e resolución dunha situación plantexada que presenta unha solución múltiple, a

través da reflexión e o diálogo para un aprendizaxe grupal e significativo. Este recurso

utilizarase con moita frecuencia para comentar artigos de prensa da actualidade.  En

moitos casos non require corrección, pero si tomar nota de que alumnos contestan de

forma positiva.
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4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

A LOMCE (artigo 17) recolle que lle corresponde á consellería con competencias en

materia de educación regular  as medidas de atención á diversidade, organizativas e

curriculares,  incluídas  as  medidas  de  atención  ao  alumnado  con  necesidades

específicas de apoio educativo, que permitan aos centros docentes, no exercicio da súa

autonomía, unha organización flexible das ensinanzas.

Con respecto á atención á diversidade, a flexibilidade da programación didáctica para

atender ás necesidades dos alumnos e alumnas obsérvase tanto nos contidos, como na

metodoloxía e no sistema de avaliación e cualificación.

Contidos: Adaptaranse os contidos para asegurar o seguimento por parte de todo o

alumnado e o axuste aos diferentes ritmos e características de aprendizaxe.

Metodoloxía  didáctica:  Proporanse  actividades  de  aprendizaxe  variadas  que  teña

diferentes  estilos,  ritmos  e  capacidades  de  aprendizaxe;  levaranse  a  cabo  distintas

formas de agrupamento do alumnado (individual, por parellas, en grupo) que fomente

tanto a autonomía como o traballo cooperativo, e realizarase unha avaliación inicial e

seguimento continuo da progresión do alumnado.

Avaliación: Levarase a cabo unha avaliación relativa que teña en conta a progresión de

cada  alumno  e  alumna  e  ofreceranse  diferentes  instrumentos  de  avaliación  para

asegurar a atención á diversidade (probas escritas e orais, traballos individuais e en

grupos, participación na clase, uso de novas tecnoloxías, etc.).

Polo que respecta ao alumnado con necesidades de apoio educativo, o Departamento

de Xeografía e Historia traballará en coordinación co Departamento de Orientación e

cos  outros  profesores  para  identificar  necesidades  de  apoio  educativo  e  tomar  as

medidas oportunas.

Este  Seminario  é  especialmente sensible  a  esta  situación,  e  considera prioritario  a

adaptación  do traballo e seguimento de cada caso concreto, de forma personalizada.   
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5. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Con respecto á LOMCE, o decreto 86/2015 (artigo 4) recolle que 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  serán

traballadas en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas

das materias de cada etapa. 

Fomentarase  o  desenvolvemento  da  igualdade  efectiva  entre  homes  e  mulleres,  a

prevención da violencia de xénero e os valores inherentes ao principio de igualdade de

trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 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.  

 Do mesmo xeito, promoverase 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.  

Fomentarase as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan

afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a

creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o

sentido crítico.  

Fomentarse  a  educación  ambiental  a  través  de  comprender  as  consecuencias

medioambientais que se derivan de certos acontecementos políticos , económicos ou

científicos; conflitos bélicos, explotación abusiva de recursos naturais,...

No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da

convivencia  e  a  prevención  dos  accidentes  de  tráfico,  coa  finalidade  de  que  os/as

alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade

de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as

normas  e  os  sinais,  e  se  favoreza  a  convivencia,  a  tolerancia,  a  prudencia,  o
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autocontrol,  o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os

accidentes de tráfico e as súas secuelas.

Fomentarase a educación multicultural promovendo actitudes de respecto e valoración

de culturas non occidentais.

Todos estes elementos transversais serán traballados en todas as materias impartidas

polo departamento.
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

As actividades extraescolares para este curso en cada grupo concreto se determinaran

unha vez comezado o mesmo nunha reunión de seminario a proposta do profesorado

que o imparta. Se ben hai que ter en conta as circunstancias extraordinarias motivadas

pola pandemia do coronavirurs COVID-19, que influirán enormemente na organización

de calquera actividade complementaria ou extraescolar.

Ademais  o  departamento  como  tal,  participara  nas  actividades  xerais  do  centro  e

especialmente as relacionadas coa Biblioteca.

O  departamento  participa  no  Club  de  Lectura  organizado  pola  Coordinación  de

Biblioteca. O departamento colabora no establecemento e actividades das Bibliotecas

de Aula nos cursos de ESO.
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7. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DO 

PROXECTO LECTOR

O Plan de Fomento da Lectura constitúe unha das liñas fundamentais da filosofía da

LOMCE, polo recoñecemento que a lectura ten como ferramenta básica na aprendizaxe

e na formación integral  do  noso alumnado,  así  como a principal  vía  de acceso ao

coñecemento e a cultura.

A lectura comprensiva é fundamental  para asimilar  a información de forma crítica e

convertela en coñecemento, e contribúe enormemente á formación do individuo e da

sociedade.

Dada  a  transcendencia  da  lectura  na  conformación  do  individuo  e,  polo  tanto,  da

sociedade;  a  adquisición  e  consolidación  do  hábito  lector  debe  ser  un  obxectivo

prioritario do centro (particularmente na etapa da ESO tal e como recolle o artigo 38 do

decreto 86/2015). Así, os obxectivos que o noso Departamento se marcou neste sentido

son os seguintes:

Desenvolver  estratexias para ler  con fluidez e  entoación axeitadas e  fomentarase a

lectura como xeito de ampliar vocabulario e mellorar a ortografía e puntuación. 

Recomendaranse e empregaranse libros, en papel ou electrónicos, xa sexan ensaio ou

ficción, como parte dos recursos didácticos.

Buscaranse e aplicaranse estratexias para mellorar tanto a mecánica lectora como a

comprensión (resumo, esquema, mapa conceptual, parafraseo, recensión, comentario,

lectura dirixida, etc.) mediante o emprego de diferentes textos completos ou adaptados

tanto  en soporte de papel como dixitais  (novas de xornal,  textos,  artigos,  letras de

cancións, blogs, etc.).

Utilizarase a biblioteca e as novas tecnoloxías da información e da comunicación como

instrumentos de fomento da lectura e da aprendizaxe.

Educarase ao alumnado no respecto ao material de lectura do centro.

Levarase a cabo co alumnado da ESO, a hora de lectura cando corresponda segundo o

horario establecido pola coordinadora da biblioteca.

O profesorado preparará as actividades relacionadas co proxecto lector con antelación

de xeito que o seu uso se axuste claramente a uns contidos e obxectivos pedagóxicos.
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O Departamento de Xeografía e Historia  continuará a  participar  na dinamización da

biblioteca do centro coa súa participación no Club de Lectura e na  semana temática do

centro.
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8. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DO 

PLAN TIC

As características da sociedade e do mercado laboral actuais fan imprescindible que o

alumnado reciba  unha  boa educación  no  uso  das  tecnoloxías  da Información  e  da

Comunicación.  Desde  o  Departamento  de  Xeografía  e  Historia  contribuirase  ao

desenvolvemento do Plan TIC do seguinte xeito: 

O profesorado utilizará as TIC no seu labor docente e nas súas actividades no centro

(elaboración  de  PowerPoints,  uso  da  pizarra  dixital,  uso  de  aulas  virtuais,  uso  de

material multimedia, uso das redes sociais, elaboración de programacións, elaboración

de actividades, coordinación co resto do claustro, utilización do sistema XADE, etc.).

O profesorado preparará as actividades relacionadas coas TIC con antelación de xeito

que o seu uso se axuste claramente a uns contidos e obxectivos pedagóxicos.

Utilizaranse sitios  webs  e  contornos educativos  no  que  o alumnado poida  facer  un

mellor  proveito  da  información  dispoñible  e  desenvolver  habilidades  de  busca  e

selección de información dun xeito máis dirixido (Google Maps, Google Docs, Vimeo,

aulas virtuais, webquests, Lim, Audacity, Movie Maker, blogues).

Educarase ao alumnado no respecto ao material do centro e na necesidade de utilizar

as TIC de xeito ético e respectuoso cos demais.

Relacionarase o uso das TIC co fomento da lectura, axudando aos alumnos a teren

unha visión crítica para poder seleccionar e comprender adecuadamente a información

dispoñible en Internet.

O alumnado utilizará as TIC de forma activa para buscar, obter e procesar información,

de xeito que poida comprendela,  integrala en esquemas previos de coñecemento e

transmitila de xeito eficaz. O alumnado tamén utilizará as TIC para elaborar e presentar

información.

Impulsarase a comunicación e colaboración que abranga espazos físicos e sociais de

diferente amplitude a través de Internet e das redes sociais (chats, correo electrónico,

Skype, blogues). 
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9. INCLUSIÓN DAS APORTACIÓNS DO TIL

O curso pasado (2020-2021) foi aprobado no noso centro o Tratamento Integrado de 

Linguas, un proxecto que busca o traballo compartido e colaborativo entre o 

profesorado coa finalidade última de mellorar as competencias do noso alumnado e 

facendo que as aprendizaxes sexan conxuntas e comúns. Houbo un compromiso nos 

Departamentos de orientar ao alumnado dunha maneira común na elaboración de 

escritos e presentacións. Atendendo ao TIL  tratarase, polo tanto, dende o noso 

Departamento, de recomendar e orientar ao alumnado aquelas pautas establecidas no 

TIL para a elaboración de traballos escritos  e exposicións
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10. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVIENCIA

DO CENTRO

Desde  as  materias  impartidas  polo  departamento  pódese  contribuír  fortemente  a

mellorar a convivencia do alumnado do centro poñendo especial énfase nos contidos

transversais de educación para a paz, educación para o consumo, educación para a

igualdade  de oportunidades e educación  para a diversidade  cultural  (tal  e  como se

recolle no apartado Elementos transversais).

Traballarase dende o departamento:

o A detección dos conflitos na aula para solucionalos de forma pacífica.

o Establecemento e seguimento de normas para o mellor funcionamento da aula,

buscando a participación e compromiso do alumnado.

o Estimulación do diálogo fomentando a empatía  e o respecto pola quenda de

palabra e a valoración de opinións diferentes á propia.

o Fomento do espírito de compañeirismo, colaboración e respecto na relación cos

membros do centro.
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11. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DO DEPARTAMENTO

Durante o curso 2021-2022 continuarase co labor de actualización e dinamización do

departamento. 

As  prioridades  marcadas para este  curso son:  actualización  de material  didáctico  e

bibliográfico,  actualización  da  área  do  departamento  na  biblioteca  do  centro,

actualización de instalacións e infraestruturas, apertura do departamento ao alumnado e

coordinación interna. Potenciación do servicio de préstamos do propio departamento en

coordinación ca Biblioteca.

Actualización  de  material  didáctico  e  bibliográfico:  continuarase  co  proceso

priorizando  a  compra  de  material  segundo  as  indicacións  dos  membros  do

departamento e tendo en conta suxestións do alumnado. 

Actualización da  área  do departamento dentro da  biblioteca  do centro:  manter

actualizada  á  catalogación  de  toda  a  bibliografía  do  departamento  dispoñible  na

biblioteca do centro, e do material dispoñible no departamento.

Apertura do departamento ao alumnado: Seguindo co programa iniciado no curso

2012-2013, abrirase o departamento como lugar de encontro do alumnado para realizar

actividades complementarias e extra-escolares.

Coordinación interna: realizarase unha reunión mensual de carácter ordinario na que

se  tratarán  todos  os  temas  relevantes  e  os  aspectos  debatidos  nas  CCP.  De  ser

necesario  tratar  algún  tema  entre  as  reunións  mensuais  ordinarias,  convocaranse

reunións extraordinarias. Á marxe destas reunións existirá unha coordinación cotiá entre

os membros do departamento.

Tal e como se fai desde o curso 2012-2013, as actas das reunións serán rexistradas

dixitalmente en documentos pdf e impresas nun libro de actas removibles.
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12. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA 

DOCENTE

A  avaliación da proposta  de  ensino e  da  práctica  docente basearase  na auto-

avaliación e na observación e avaliación das características e progreso do  alumnado

por parte do profesorado, así como na adaptación a aspectos da organización do centro

como temporalización,  necesidades noutras  materias,  imprevistos que poidan xurdir,

etc. 

Para a avaliación do proceso de ensino utilizaremos os seguintes indicadores de logro:

Escala

1 2 3 4

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

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

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

alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

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

alumnado.         

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

7.  Adoptáronse  as  medidas  curriculares  adecuadas  para  atender  ao

alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao

alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         
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11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12.  Valorouse  adecuadamente  o  traballo  colaborativo  do  alumnado

dentro do grupo

Para a avaliación da práctica docente utilizaremos os seguintes indicadores de logro:

Escala

1 2 3 4

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

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

precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade

4.  Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás  necesidades  do

alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a

tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8.  Poténcianse  estratexias  tanto  de expresión  como de  comprensión

oral e escrita.     

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

10.  Préstase atención  aos  elementos  transversais  vinculados  a  cada

estándar.         

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

traballos, etc

12.  Analízanse  e  coméntanse  co  alumnado  os  aspectos  máis

significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc. 
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13.  Dáselle  ao  alumnado a  posibilidade  de  visualizar  e comentar  os

seus acertos e erros.         

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

orientación.         

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

aprobadas.         

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

estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación,

ampliación…
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13. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

A avaliación da programación didáctica farémola seguindo o seguinte cadro:

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos

a partir dos elementos do currículo.         

2.  Adecuación  da  secuenciación  e  da  temporalización  das  unidades

didácticas / temas / proxectos.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a

temporalización previstas.         

4.  Adecuación da secuenciación dos estándares  para cada unha das

unidades, temas ou proxectos.         

5.  Adecuación  do  grao  mínimo  de  consecución  fixado  para  cada

estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa

avaliación.         

8.  Fixación  dunha  estratexia  metodolóxica  común  para  todo  o

departamento. [ 

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula.        

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

11.  Adecuación  do  plan  de  avaliación  inicial  deseñado,  incluídas  as

consecuencias da proba.         

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 350



12.  Adecuación da proba de avaliación  inicial,  elaborada a partir  dos

estándares.         

13.  Adecuación  do  procedemento  de  acreditación  de  coñecementos

previos [. 

14.  Adecuación  das  pautas  xerais  establecidas  para  a  avaliación

continua: probas, traballos, etc.         

15.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  a  recuperación  dun

exame e dunha avaliación.         

16. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. 

17.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  a  avaliación

extraordinaria. 

18.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  o  seguimento  de

materias pendentes 

19.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  a  avaliación  desas

materias pendentes. 

20. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.

21. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados

aos estándares.         

22. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con

NEAE.         

23.  Grao  de  desenvolvemento  das  actividades  complementarias  e

extraescolares previstas

24.  Adecuación  dos  mecanismos  para  informar  ás  familias  sobre

criterios de avaliación, estándares e instrumentos.         

25.  Adecuación  dos  mecanismos  para  informar  ás  familias  sobre os

criterios de promoción

IES Praia Barraña. Programación Xeografıá e Historia. Curso 2021-2022 Páxina 351



26. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo

do curso.

27. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

28. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

A proposta de ensino e a práctica docente avaliarase de xeito continuo e progresivo, en

primeiro  lugar  polo  profesorado  de  xeito  individual,  a  continuación  por  grupos  de

profesores  que  imparten  o  mesmo  nivel  e,  por  último,  por  tódolos  membros  do

departamento, que, polo menos unha vez ao mes, analizarán o desenvolvemento da

programación  didáctica  e  establecerán  medidas  correctoras  se  é  o  caso.  Logo  da

realización de cada unha das sesións de avaliación realizarase unha nova valoración da

proposta de ensino e da práctica docente e, por último, ao remate do curso farase unha

avaliación global do cumprimento da programación.

Na memoria  do curso documentaranse as modificacións introducidas durante o ano

académico na programación didáctica, así como as propostas de mellora para seren

incorporadas na programación do curso seguinte.

Información ao alumnado sobre a programación 

O departamento realizará  as  seguintes  accións para asegurar que o alumnado é

coñecedor do contido da programación:

O  profesorado  transmitirá  ao  seu  alumnado  a  información  relevante  sobre  a

programación correspondente.

O profesorado informará ao seu alumnado de que a programación do curso está a súa

disposición tanto no departamento de Xeografía e Historia como na xefatura de estudos,

e que poden consultala on-line na sección do departamento do sitio web do centro. 

O  profesorado  indicará  ao  alumnado  que  calquera  dúbida,  problema  ou  solicitude

relevantes serán tratadas en primeiro lugar co profesorado correspondente e, de non

ser resoltas, poderán ser trasladadas á xefatura do departamento para que en reunións

do departamento se dea resposta a ditas dúbidas, problemas ou solicitudes.

Ao comezo de cada avaliación o profesorado poderá facer un recordatorio ao alumnado

dos aspectos anteriores se o considera adecuado.
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Asdo.: Mª Nieves González Fernández Asdo.: Roberto Agrelo Tubío 

Xefe do Departamento

Asdo: Mª del Carmen Rodríguez Lemos Asdo: Ana María Pose Blanco
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