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1. Introdución

Segundo o DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, a materia de Xeografía e Historia de 1º ESO abrangue o
coñecemento da realidade que nos rodea así como a nosa sociedade,  resultado do devir histórico. Así mesmo,
contribúe á formación do comportamento cívico e ao exercicio da cidadanía nos adolescentes nunha etapa de
cambios físicos e psicolóxicos e de creación da súa identidade.

O coñecemento da súa  contorna e o coñecemento do pasado vai ser o punto de partida á hora de comprender o
mundo no que vivimos e os seus retos.

O 1º curso da ESO representa unha continuidade da Educación primaria adquirindo e consolidando o pensamento
xeográfico e o pensamento histórico xa presentes na anterior etapa. Coñecer o pasado para comprender o presente é
fundamental á hora de desenvolver nos rapaces e rapazas unha actitude crítica e a autonomía no traballo diario.

No curso de 1º ESO a  materia de Xeografía e Historia queda xustificada por un carácter global e integrador e pola
súa conexión con outras ciencias sociais,  o que permite contribuír  ao logro dos obxectivos e competencias do
alumnado ao termo do ensino básico.

Levaremos a cabo metodoloxías innovadoras como a Aprendizaxe por proxectos (ABP), Aprendizaxe por tarefas (ABT)
e  a ludificación ou Aprendizaxe baseada en xogos (ABX) contribuíndo a  un enfoque competencial (segundo as
recomendacións  recollidas na Recomendación do Consello da Unión Europea do 22 de maio de 2018) así como un
enfoque sistémico.

Debemos incidir no establecido no Decreto citado "na capacidade de contextualizar as aprendizaxes e conectalas con
problemas actuais e retos do presente, desde unha perspectiva interpretativa do tempo e comprensiva do espazo,
permite dotalas de funcionalidade, interese e utilidade para o alumnado, así como crear escenarios diversos en que
desenvolver iniciativas e proxectos en situacións reais que propicien a participación e o compromiso coa contorna e
coa comunidade"

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Buscar, seleccionar, tratar e organizar
información sobre temas relevantes do presente
e  do  pasado,  usando  criticamente  fontes
histór icas  e  xeográf icas,  para  adquir i r
coñecementos, elaborar e expresar contidos en
varios formatos.

1-2-3-4-
5 1-3 2-4 1-2-3-4-

5
1-2-3-4-

5 1-2-3 1 1-2-3-4

OBX2 - Indagar, argumentar e elaborar produtos
propios sobre problemas xeográficos, históricos
e  soc ia i s  que  resu l ten  re levantes  na
actualidade,  desde  o  local  ao  global,  para
desenvolver un pensamento crítico, respectuoso
coas diferenzas, que contribúa á construción da
propia  identidade  e  a  enriquecer  o  acervo
común.

1-2-3-4-
5 1-3 2-4 1-2-3-4-

5
1-2-3-4-

5 1-2-3 1-3 1-2-3-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 - Coñecer os principais desafíos aos que
se enfrontaron distintas sociedades ao longo do
tempo, identificando as causas e consecuencias
dos cambios producidos e os problemas aos que
se  enfrontan  na  actualidade,  mediante  o
desenvolvemento de proxectos de investigación
e  o  uso  de  fontes  fiables,  para  realizar
propostas que contribúan ao desenvolvemento
sustentable.

1-2-3-4-
5 1-3 2-3-4-5 1-2-3-4-

5
1-2-3-4-

5 1-3-4 1 1-2-3-4

OBX4 -  Identificar  e analizar  os elementos da
paisaxe  e  a  súa  articulación  en  sistemas
complexos naturais, rurais e urbanos, así como
a  súa  evolución  no  tempo,  interpretando  as
causas das transformacións e valorando o grao
de  equ i l i b r i o  ex i s ten te  nos  d i s t i n tos
e c o s i s t e m a s ,  p a r a  p r o m o v e r  a  s ú a
conservación, mellora e uso sustentable.

1-2-3-4-
5 1-3 2-3-5 1-2-3-4-

5
1-2-3-4-

5 1-2-3-4 1 1-2-3-4

OBX5 -  Analizar de forma crítica formulacións
h is tór icas  e  xeográf icas  exp l icando  a
construción  dos  sistemas  democráticos  e  os
principios constitucionais que rexen a vida en
comunidade, así como asumindo os deberes e
dereitos propios do noso marco de convivencia,
para  promover  a  participación  cidadá  e  a
cohesión social.

1-2-3-4-
5 1-3 2-3-5 1-2-3-4-

5
1-2-3-4-

5 1-2-3-4 1 1-2-3-4

OBX6 -  Comprender  os  procesos  xeográficos,
históricos  e  culturais  que  conformaron  a
real idade  mult icultural  na  que  vivimos,
coñecendo e difundindo a historia e a cultura
das minorías étnicas presentes no noso país, e
valorando  a  achega  dos  movementos  en
defensa da igualdade e a inclusión, para reducir
es te reot ipos ,  ev i ta r  ca lquera  t ipo  de
discriminación  e  violencia,  e  recoñecer  a
riqueza da diversidade.

1-2-3-4-
5 1-3 2-3-5 1-2-3-4-

5
1-2-3-4-

5 1-2-3-4 1 1-2-3-4

OBX7 - Identificar os fundamentos que sosteñen
as diversas identidades propias e as alleas,  a
través  do  coñecemento  e  posta  en  valor  do
pat r imon io  mater ia l  e  inmater ia l  que
compartimos  para  conservalo  e  respectar  os
sentimentos  de  pertenza,  así  como  para
favorecer procesos que contribúan á cohesión e
solidariedade territorial no tocante aos valores
do europeísmo e da Declaración Universal dos
Dereitos Humanos.

1-2-3-4-
5 1-3 2-3-5 1-2-3-4-

5
1-2-3-4-

5 1-2-3-4 1 1-2-3-4

OBX8 -  Tomar  conciencia  do  papel  dos  ciclos
demográficos, o ciclo vital, as formas de vida e
as relacións interxeracionais e de dependencia
na sociedade actual e a súa evolución ao longo
do tempo, analizándoas de forma crítica, para
promover alternativas saudables, sustentables,
enriquecedoras e respectuosas coa dignidade
humana  e  o  compromiso  coa  sociedade  e  a
contorna.

1-2-3-4-
5 1-3 2-3-5 1-2-3-4-

5
1-2-3-4-

5 1-2-3-4 1 1-2-3-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX9  -  Coñecer  e  valorar  a  importancia  da
seguridade  integral  cidadá  na  cultura  de
conv ivenc ia  nac iona l  e  in te rnac iona l ,
recoñecendo a contribución do Estado, as súas
institucións  e  outras  entidades  sociais  á
cidadanía  global,  á  paz,  á  cooperación
i n t e r n a c i o n a l  e  a o  d e s e n v o l v e m e n t o
sustentable, para promover a consecución dun
mundo  máis  seguro,  solidario,  sustentable  e
xusto.

1-2-3-4-
5 1-3 2-3 1-2-3-4-

5
1-2-3-4-

5 1-2-3-4 1 1-2-3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XCoñecendo a historia1 7Etapas da historia.  O tempo histórico.
Traballamos coas fontes históricas. 5

XA Prehistoria: unha grande
evolución cultural e tecnolóxica.2 10

Análise do proceso de evolución física e
cutural dos primeiros seres humanos.
Estudamos as sociedades depredadoras ás
sociedades productoras. Coñecemos a
arqueoloxía e as súas fontes. A arte dos
primeiros humanos.

10

X As primeiras civilizacións:
Mesopotamia e Exipto.3 10

Coñecemos, nesta unidade, as primeiras
formas de escritura interpretando as causas
da súa invención. DEsenvolvemos as
civilizacións hidráulicas centrándonos no
control da auga das arterias fluviais base
destas iniciais civilizacións. Das cidades-
EStado aos imperios de Mesopotamia. As
etapas do Antigo Exito. Formas de vida,
organización da sociedade, cultura, arte e
relixión das primeiras civilizacións. Nesta
unidade destacaremos a figura de
Tutankamón a cen anos do descubrimento
da súa tumba mediante un proxecto-
exposición.

10

X
A Grecia clásica: O
desenvolvemento da
democracia

X4 10

Contrastamos fontes  e analizamos o
legado da democracia. Pensamos
historicamente sobre o sistema da
democracia limitada ateniense e os
sistemas de goberno actuais. Percorremos
a historia de Grecia, as súas etapas e
principais procesos: desenvolvemento das
polis e funcionamento da democracia. A
vida diaria dos homes e das mulleres en
Atenas. Cultura e arte. Colonizadores e
indoeuropeos na península Ibérica.

10

A civilización romana: Un
imperio de cidades X5 10

A orixe mitolóxica de Roma. Achegas
arqueolóxicas. Percorrido polos sistemas
políticos e etapas da civilización romana:
Da República ao Imperio. As conquistas,
goberno e administración do Imperio. Como

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

A civilización romana: Un
imperio de cidades X5 10vivían os romanos e as romanas. Cultura e

arte. 10

O legado grecorromano:
conectamos co pasado X6 8

Pensamento, lingua e cultura herdeiras da
Antigüidade clásica. O noso pasado
romano. Hispania e Gallaecia.

5

Os cimentos da Terra: o relevo
do planeta X7 10

Estructura da Terra. Distribución dos
continentes e os océanos. Formación e
transformación do relevo. A diversidade de
formas do relevo no planeta.  Como o
relevo pode condicionar as nosas vidas.
Traballamos con mapas.

10

XAs augas do planeta: cada gota
conta. X8 10

Un planeta de auga. Como funcionan os
océanos e os mares. Coñecemos os
océanos e os mares do planeta. O
funcionamento dos ríos. Principais ríos do
mundo. A auga: un ben escaso. O futuro do
noso planeta.

10

XTempo e clima. O cambio
climático9 10

Definición de tempo e clima. A atmosfera.
Elementos que determinan o clima.
Interpretamos os mapas do tempo.
Elaboración de climogramas.
Presente e futuro do cambio climático.

10

XAs paisaxes do planeta10 10
Que entendemos por paisaxe. A
diversidade de paisaxes no planeta. A
biodiversidade no planeta. Riscos naturais e
humanos.

10

XO medio físico en España e en
Galicia11 10

Relevo, clima e paisaxes en España.
Relevo, climas e paisaxes en Galicia. A nosa
contorna. Problemas e retos
mediomabientais.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Coñecendo a historia

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa tanto na oralidade como na
escrita

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidade

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa a información xeográfica sen
cometer erros graves

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Realiza esquemas a partir da información
recollida

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Contrasta as fontes históricas e no
comete erros graves

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Argumenta e asume de forma crítica os
grandes problemas actuais

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Identifica e relaciona o pasado co
presente

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa de forma básica  sen cometer
erros graves a información histórica en
gráficas

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Identifica  e extrae os principais
mecanismos e os modelos político-sociais-
culturais ao longo da historia
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Sitúa as principais civilizacións no espazo
e no tempo sen cometer erros graves.

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Relaciona as diferentes culturas que
deron lugar ás identidades actuais

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elabora xuízos e opinións argumentadas

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Ten un compromiso coa sustentabilidade
e a repartición xusta dos recursos

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asume as normas básicas de convivencia

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Valora e respecta a diversidade actuando
a favor da inclusión no seu entorno

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Valora e sensibilízase ante o patrimonio
cultural que chega a nós.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.
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Contidos

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións. Diversidade e riqueza cultural.
Respecto e conservación do patrimonio material e inmaterial.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

2

Título da UDUD

A Prehistoria: unha grande evolución cultural e tecnolóxica.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa tanto na oralidade como na
escrita

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa a información xeográfica sen
cometer erros graves

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Realiza esquemas a partir da información
recollida
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Contrasta as fontes históricas e non
comete erros graves

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Argumenta e asume de forma crítica os
grandes problemas actuais

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Identifica e relaciona de forma xeral o
pasado co presente

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa de forma básica  sen cometer
erros graves a información histórica en
gráficas

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Identifica  e extrae os principais
mecanismos e os modelos político-sociais-
culturais ao longo da historia

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Sitúa as principais civilizacións antigas no
espazo e no tempo sen cometer erros
graves.

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Relaciona as diferentes culturas que
deron lugar ás identidades actuáis

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Valora e sensibilízase ante o patrimonio
cultural que chega a nós.

TI 30

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidade

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elabora xuízos e da opinións sobre os
principais conflitos do mundo actual
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Ten un compromiso coa sustentabilidade
e a repartición xusta dos recursos

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asume as normas básicas de convivencia

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Valora e respecta a diversidade actuando
a favor da inclusión na súa contorna

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

Sensibilízase e actúa ante situacións de
desigualdade de xénero

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Análise interdisciplinar da orixe do ser humano e do nacemento da sociedade. Grandes migracións humanas e o
nacemento das primeiras culturas.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- A organización política do ser humano e as formulacións estatais no mundo antigo: democracias, repúblicas,
imperios e reinos. Evolución da teoría do poder.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.
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Contidos

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións. Diversidade e riqueza cultural.
Respecto e conservación do patrimonio material e inmaterial.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

3

Título da UDUD

 As primeiras civilizacións: Mesopotamia e Exipto.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 53

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa na proba escrita

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa a información xeográfica sen
cometer erros graves

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Contrasta as fontes históricas e no
comete erros graves

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Identifica e relaciona o pasado co
presente

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa de forma básica  sen cometer
erros graves a información histórica en
gráficas, mapas e imaxes

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Identifica  e extrae os principais
mecanismos e os modelos político-sociais-
culturais ao longo da historia
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Sitúa as principais civilizacións no espazo
e no tempo sen cometer erros graves.

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Relaciona as diferentes culturas que
deron lugar ás identidades actuais

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Valora e sensibilízase ante o patrimonio
cultural que chega a nós.

TI 47

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidad

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Realiza esquemas a partir da información
recollida

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Argumenta e asume de forma crítica os
grandes problemas actuais

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elabora xuízos e respecta as opinións dos
demáis sobre os conflitos actuais

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Ten un compromiso coa sustentabilidade
e a repartición xusta dos recursos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asume as normas básicas de convivencia

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Valora e respecta a diversidade actuando
a favor da inclusión no seu entorno

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

Sensibilízase e actúa ante as actitudes
discriminatorias por razón de xénero

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Análise interdisciplinar da orixe do ser humano e do nacemento da sociedade. Grandes migracións humanas e o
nacemento das primeiras culturas.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Violencia e conflitos armados. O crecemento dos exércitos e a evolución do armamento desde os hoplitas. Os civís
durante as guerras.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- A organización política do ser humano e as formulacións estatais no mundo antigo: democracias, repúblicas,
imperios e reinos. Evolución da teoría do poder.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.
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Contidos

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións. Diversidade e riqueza cultural.
Respecto e conservación do patrimonio material e inmaterial.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

4

Título da UDUD

A Grecia clásica: O desenvolvemento da democracia

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 39

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa tanto na oralidade como na
escrita

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa a información xeográfica sen
cometer erros graves

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Contrasta as fontes históricas e no
comete erros graves

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Identifica e relaciona o pasado co
presente

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa de forma básica  sen cometer
erros graves a información histórica en
gráficas, mapas e imaxes

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Sitúa as principais civilizacións no espazo
e no tempo sen cometer erros graves.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 61

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidade

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros creando novos contidos

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Argumenta e asume de forma crítica os
grandes problemas actuais

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Identifica  e extrae os principais
mecanismos e os modelos político-sociais-
culturais ao longo da historia

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Relaciona as diferentes culturas que
deron lugar ás identidades actuais

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elabora xuízos e respecta as opinións dos
demáis sobre os conflitos actuais

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Ten un compromiso coa sustentabilidade
e a repartición xusta dos recursos

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asume e respecta as normas básicas de
convivencia
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Valora e respecta a diversidade actuando
a favor da inclusión no seu entorno

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

Sensibilízase e actúa ante as situacións
discriminatorias por razón de xénero

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Valora e sensibilízase ante o patrimonio
cultural que chega a nós.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Violencia e conflitos armados. O crecemento dos exércitos e a evolución do armamento desde os hoplitas. Os civís
durante as guerras.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- A organización política do ser humano e as formulacións estatais no mundo antigo: democracias, repúblicas,
imperios e reinos. Evolución da teoría do poder.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

15/12/2022 09:28:46 Páxina 43de17



Contidos

- Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións. Diversidade e riqueza cultural.
Respecto e conservación do patrimonio material e inmaterial.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

- Seguridade viaria e mobilidade segura, saudable e sustentable. O espazo público.

5

Título da UDUD

A civilización romana: Un imperio de cidades

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 53

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa na escrita

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa a información xeográfica sen
cometer erros graves

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Contrasta as fontes históricas e no
comete erros graves

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa de forma básica  sen cometer
erros graves a información histórica en
gráficas, mapas e imaxes

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Identifica  e extrae os principais
mecanismos e os modelos político-sociais-
culturais ao longo da historia
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Sitúa as principais civilizacións no espazo
e no tempo sen cometer erros graves

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Valora e sensibilízase ante o patrimonio
cultural que chega a nós.

TI 47

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidade

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e
creando novos contidos

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Relaciona as diferentes culturas que
deron lugar ás identidades actuais

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Argumenta e asume de forma crítica os
grandes problemas actuais

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Ten un compromiso coa sustentabilidade
e a repartición xusta dos recursos

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asume e respecta as normas básicas da
convivencia pacífica
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Valora e respecta a diversidade actuando
a favor da inclusión no seu entorno

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

Seensibilízase e actúa ante as actitudes
discriminatorias por razón de xénero

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Violencia e conflitos armados. O crecemento dos exércitos e a evolución do armamento desde os hoplitas. Os civís
durante as guerras.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- A organización política do ser humano e as formulacións estatais no mundo antigo: democracias, repúblicas,
imperios e reinos. Evolución da teoría do poder.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións. Diversidade e riqueza cultural.
Respecto e conservación do patrimonio material e inmaterial.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

- Seguridade viaria e mobilidade segura, saudable e sustentable. O espazo público.
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6

Título da UDUD

O legado grecorromano: conectamos co pasado

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 38

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa tanto na oralidade como na
escrita

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Identifica e relaciona o pasado co
presente

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa de forma básica  sen cometer
erros graves a información histórica en
gráficas, mapas e imaxes

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Identifica  e extrae os principais
mecanismos e os modelos político-sociais-
culturais ao longo da historia

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Sitúa as principais civilizacións no espazo
e no tempo sen cometer erros graves.

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Valora e sensibilízase ante o patrimonio
cultural que chega a nós.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 62

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identifica e asume de forma crítica os
grandes problemas actuais

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidade

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa de forma básica  sen cometer
erros graves a información histórica en
gráficas, mapas e imaxes

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Amosa unha actitude positiva ante os
compromisos pola paz e os valores
democráticos no mundo actual

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Relaciona as diferentes culturas que
deron lugar ás identidades actuais

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elabora xuízos e respecta as opinións dos
demáis sobre os conflitos actuais

15/12/2022 09:28:46 Páxina 43de22



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Ten un compromiso coa sustentabilidade
e a repartición xusta dos recursos

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asumir e respectar as normas de
convivencia

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Valora e respecta a diversidade actuando
a favor da inclusión no seu entorno

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

Sensibilízase e actúa ante situacións de
desigualdade de xénero

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Violencia e conflitos armados. O crecemento dos exércitos e a evolución do armamento desde os hoplitas. Os civís
durante as guerras.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- A organización política do ser humano e as formulacións estatais no mundo antigo: democracias, repúblicas,
imperios e reinos. Evolución da teoría do poder.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.
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Contidos

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións. Diversidade e riqueza cultural.
Respecto e conservación do patrimonio material e inmaterial.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.

- Igualdade de xénero. Manifestacións e condutas non sexistas.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

7

Título da UDUD

Os cimentos da Terra: o relevo do planeta

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 24

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa tanto na oralidade como na
escrita

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa de forma básica  sen cometer
erros graves a información histórica en
gráficas, mapas e imaxes

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Interpreta a paisaxe de forma global

TI 76

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Valora e adopta unha actitude crítica ante
os principais problemas que afectan a
nosa sociedade
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidade

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Amosa unha actitude positiva e de
compromiso cos valores democráticos e a
paz

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Adopta unha posición crítica e de
compromiso  ante os problemas que
afectan á sociedade na que vive

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elabora xuízos e respecta as opinións dos
demáis no contexto mundial actual

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Sensibilízase e ten un compromiso ante
as accións de defensa do medio natural

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asume e respecta as normas básicas de
convivencia identificando situacións de
inxustiza

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

8

Título da UDUD

As augas do planeta: cada gota conta.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 36

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Sensibilízase ante os principais problemas
adoptando unha posición crítica ante
estes

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa tanto na oralidade como na
escrita

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidade

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa a información xeográfica sen
cometer erros graves a través de gráficas,
mapas e imaxes
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Interpreta o concepto de paisaxe global  e
identifica os diversos  elementos que o
configuran

TI 64

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Amosa unha actitude positiva e de
compromiso cos valores democráticos e a
paz

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Contrasta as fontes históricas e no
comete erros graves

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identifica e amosa interese polos conflitos
actuais

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elabora xuízos e respecta as opinións dos
demáis sobre os conflitos actuais

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Ten un compromiso coa sustentabilidade
e a repartición xusta dos recursos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asume e respecta as normas de
convivencia

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- Análise interdisciplinar da orixe do ser humano e do nacemento da sociedade. Grandes migracións humanas e o
nacemento das primeiras culturas.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

9

Título da UDUD

Tempo e clima. O cambio climático

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 43

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identifica os princiapis problemas actuais
e adopta unha posición crítica ante estes

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa  sen erros graves

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa de forma básica  sen cometer
erros graves a información xeográfica  en
gráficas, mapas e imaxes

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Interpreta o concepto de paisaxe como
global recoñecendpo os diferentes
elementos que o integran

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Investiga seleccionando e elaborando a
información creando novos contidos
propios

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Valora e respecta as accións de
protección cara a  contorna natural e
humana

TI 57

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidade
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Toma conciencia dos problemas actuais
valorando as solucións sustentables,
pacíficas e democráticas

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Contrasta diferentes fontes para elaborar
os seus argumentos

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identifica os principais problemas actuais
adoptando unha actitude crítica ante
estes

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elabora xuízos  respectando a opinión dos
demáis

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asume e respecta as normas de
convivencia e actúa contra as
desigualdades

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.
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Contidos

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

10

Título da UDUD

As paisaxes do planeta

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 53

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identifica os principais problemas actuais
amosando unha actitude crítica ante
estes

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa tanto na oralidade como na
escrita

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidade

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa a información xeográfica sen
cometer erros graves

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Interpreta o concepto de paisaxe como
global recoñecendo os seus principais
elementos

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Contrasta as diferentes fontes como base
para a súa argumentación

TI 47

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Analiza os problemas do presente
valorando as solucións pacíficas e
democráticas

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Identifica e relaciona o pasado co
presente

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identifica os principais problemas actuais
e adopta unha actitude crítoica ante estes

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elabora xuízos  e respecta as opinións dos
demáis

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Valora as accións de sustentabilidade
para protexer a paisaxe natural e humana

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asume e respecta as normas de
convivencia intervindo contra as
desigualdades

CA3.8 - Relacionar os cambios nos estilos de vida
tradicional e contrastalos cos que son saudables e
sustentables na contorna, a través de
comportamentos respectuosos coa propia saúde, coa
dos demais e cos outros seres vivos, tomando
conciencia da importancia de promover o propio
desenvolvemento persoal.

Identifica e relaciona o pasado co
presente
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

11

Título da UDUD

O medio físico en España e en Galicia

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 49

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora esquemas e selecciona a
información de maneira completa e sen
cometer erros

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identifica  os principais  problemas
actuais e adopta unha actitude crítica
ante estes

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Utiliza o vocabulario básico de forma
precisa tanto na oralidade como na
escrita
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica os principais problemas do
presente como consecuencia da historia
da humanidade e a solución a estes
mediante o desenvolvemento sustentable

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Interpreta  o concepto de paisaxe como
global recoñenendo os seus principais
elementos

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Contrasta as fontes na súa investigación
creando novos contidos

TI 51

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Investiga seleccionando a información
creando novos contidos propios

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Representa a información xeográfica sen
cometer erros graves

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Coñece os princiapis conflitos  e valora as
solucións desde a democracia e a paz

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identifica os principais conflitos e adopta
unha posición crítica ante estes

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elabora xuízos  e respecta as opinións dos
demáis
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Ten un compromiso coa sustentabilidade
e a repartición xusta dos recursos

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Asume e respecta as normas básicas de
convivencia identificando e actuando
contra as desigualdades

CA3.8 - Relacionar os cambios nos estilos de vida
tradicional e contrastalos cos que son saudables e
sustentables na contorna, a través de
comportamentos respectuosos coa propia saúde, coa
dos demais e cos outros seres vivos, tomando
conciencia da importancia de promover o propio
desenvolvemento persoal.

Valorar positivamente os avances no
campo da saúde

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

Desenvolvemento dunha metodoloxía ecléctica. Enfoque competencial e construtivista. Aprendizaxe por proxectos.
Aprendizaxe por tarefas. Ludificación.

A fulgurante evolución tecnolóxica e  os  conseguintes  cambios  que se produciron recentemente na sociedade
provocaron profundos cambios na maneira de aprender e de ensinar. A implementación do enfoque competencial
colocou ao alumno no centro do proceso de ensino-aprendizaxe, facendo del o protagonista do mesmo. Isto levou ao
docente a unha procura de novas formas de traballar na aula.

No eido específico das ciencias sociais e humanidades, estes cambios desenvolvéronse por medio de metodoloxías
tan innovadoras, motivadoras e inspiradoras como o traballo por proxectos ou por tarefas, a ludificación e o enfoque
accional, que constitúen en definitiva unha posta en práctica do enfoque construtivista e polo que apostamos no
presente curso de 1º ESO.

O  alumno/a  é  o  protagonista  da  súa  propia  aprendizaxe,  que  se  desenvolve  facendo  (learning  by  doing),
experimentando e explorando, baixo a supervisión do docente que asume o papel de guía e á vez, é o encargado da
creación na aula das condicións propicias para que se produza a aprendizaxe.

Os instrumentos de avaliación que utilizamos para medir os resultados das tarefas e dos proxectos son as rúbricas e
as escalas  en relación á exposición oral, organización e traballo individual, en parellas ou en grupo.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libro de texto

Aula virtual

Resumos e esquemas elaborados polos docentes

Vídeos, visual thinking, podcast

Xogos en liña e xogos tradicionais adaptados á materia

Fichas de traballo e infografías con orientacións dos proxectos elaboradas polos docentes

Enlaces á información  orientativa para os proxectos e tarefas de ampliación

Podcast, audios

Combínanse os materiais tradicionais xunto a materiais e recursos máis innovadores en consonancia coas novas
tecnoloxías.

Libro de texto "Xeografía e Histora" da editorial Vicens Vives, organizado en dou volumes, un referente á Xeografía e
outro á Historia

Aula virtual con material diverso: resumos, esquemas, vídeos, visual thinking, presentacións (en Genially e Canva),
infografías, podcast, enlaces etc.

15/12/2022 09:28:47 Páxina 43de36



5.1. Procedemento para a avaliación inicial

1. Proba audiovisual:

Vídeo con imaxes recoñecibles dos diferentes períodos do tempo xeolóxico e do tempo histórico: a través do vídeo os
alumnos/as intervirán oralmente explicando os acontecementos plasmados no vídeo.

Recollida de información no portfolio do docente.

2.  Proba escrita:

Cuestións básicas sobre escalas de representación xeográfica, cartografía, etapas da historia, numeración romana e
fontes históricas.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

5

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Proba
escrita 0 70 53 39 53 38 24 36 43 53

Táboa de
indicadores 100 30 47 61 47 62 76 64 57 47

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

10

Total

100

Proba
escrita 49 44

Táboa de
indicadores 51 56

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Desenvolveranse tres avaliacións  parciais e unha final.

O 60%: de cada avaliación corresponderá a Proxectos, exposicións orais e probas escritas.

Nos proxectos:

O 30% corresponderá á  organización e distribución das tarefas, traballo diario en prazo, autonomía do alumno.

O 20%: : Contidos completos e adecuados ás cuestións propostas.  Selección e creación dos mesmos.

10%: Fluidez no discurso oral. Capacidade de relación e achegas.

Nas probas escritas:

Criterios de cualificación:
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O 30%: Contidos completos e adecuados ás cuestións propostas.

O 20%: Fluidez no discurso escrito.Capacidade de relación e achegas. Madureza nos comentarios.

O 10%: Claridade expositiva, lexibilidade e corrección ortográfica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

O restante 40% corresponderase coa entrega de tarefas por unidade e a participación activa recollida no portfolio do
docente.

Desagregamos da seguinte maneira:

Nas tarefas:

20% :Contidos completos e revisados nas cuestións propostas. Creación de contidos na investigación capacidade de
relación e achegas. Madureza nos comentarios.

10 %: Claridade expositiva e fluidez no discurso escrito. Corrección ortográfica, limpeza.

Na participación:

10% Participación na revisión e corrección das tarefas. Aportacións e achegas. Madureza nos comentarios

Criterios de recuperación:

No caso do alumnado que non acadase unha cualificación positiva, esto é, non superior a 5 nalgunha das avaliacións,
poderá realizar  unha proba de recuperación,  mediante un exame escrito único dos contidos e procedementos
traballados en cada trimestre.

En calquer caso, para superar a materia será preciso acadar unha nota positiva nas tres avaliacións, esto é, igual ou
superior a 5. A nota final será resultado da media das tres avaliaicións, sempre que as tres se teñan superado. A final
de curso poderá realizarse un exame final de recuperación para aqueles alumnos e alumnas que non acadasen unha
cualificación positiva nalgunha, nalgunhas ou en todas as avaliación.

Todas as anotacións e cualificacións respecto da marcha do curso so alumnado quedarán rexistradas no porfolio do
profesor.

O alumnado que non acade unha avaliación positiva en cada trimestre terá a súa disposición na aula virtual un
caderno que abrangue exercicios e actividades para afrontar a proba escrita. . O profesor/a estará pendente das
dúbidas e das explicacións que se requiran.

Os materiais e a información básica así como os instrumentos de avaliación estarán aloxados na aula virtual do curso
no apartado Seguimento e recuperación da materia

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Ao tratarse de 1º ESO, o alumnado non cursa pendentes.
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6. Medidas de atención á diversidade

Segundo o DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, poñerase especial énfase na atención á diversidade do
alumnado, na detección das súas necesidades específicas e no establecemento de mecanismos de apoio e reforzo
tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, co obxecto de reforzar a inclusión e asegurar o dereito a
unha educación de calidade, e para evitar a permanencia nun mesmo curso.

As medidas, polo tanto,  estarán orientadas a permitirlle a todo o alumnado o desenvolvemento das competencias
clave previsto no perfil de saída e a consecución dos obxectivos xerais da educación secundaria obrigatoria, polo que
en ningún caso poderán supoñer unha discriminación que impida a quen se beneficie delas acadar a promoción ao
seguinte curso ou obter a titulación correspondente.

A base de actuación será o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas
na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, así como na normativa que o desenvolve.

En base a este poderanse realizar adaptacións curriculares e organizativas co fin de que o alumnado con necesidade
específica de apoio educativo poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais.

En relación a isto, levaranse a cabo adaptacións que non supoñen cambios na esencia do currículo (Adaptación no
significativa) e cambios que supoñen unha Adaptación significativa. Neste último caso, o alumnado  sae da aula do
seu grupo clase unha  sesión á semana cunha PT.

En particular, favorecerase a flexibilización e o emprego de alternativas metodolóxicas no ensino e na avaliación da
lingua estranxeira para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo que presente dificultades na súa
comprensión e expresión. Estas adaptacións en ningún caso se terán en conta para minorar as cualificacións obtidas.
Nestes casos está previsto un curso de Español para estranxeiros no propio centro educativo debido á chegada
constante de rapaces con descoñecemento do idioma. Estes rapaces proceden principalmente de Senegal e Ucraína.

O docente atenderá a diversidade na aula deseñando estratexias de reforzo, adaptacións na metodoloxía e nos
recursos:

- guións de análise por niveis de comprensión,

- mapas conceptuais,

- resumos, esquemas e infografías,

- explicacións do docente a nivel individual ou en pequeno grupo

As  actividades de reforzo e apoio serán gradadas en dificultade para evitar situacións de frustración ou baixa
autoestima do estudante.

No  caso  de  aquel  alumnado  que  demostre  un  grado  alto  de  adquisición  da  materia,  levaremos  a  cabo  tanto
actividades  de  ampliación  como  lecturas  ou  actividades  de  profundización  dos  contidos  evitando  a   súa
desmotivación.

Seguiranse os protocolos correspondentes nos diferentes casos de actuación:

Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades específicas da aprendizaxe

Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais

Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva

Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual
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Protocolo de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA)

Protocolo de Consenso sobre TDAH na Infancia e na Adolescencia nos Ámbitos Educativo e Sanitario

Protocolo de Coordinación, Intervención e Derivación Interinstitucional en Atención Temperá

Protocolo Educativo para a Prevención e o Control do Absentismo Escolar en Galicia

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X X X

ET.2 - Fomento da
creatividade e o espírito
crítico

X X X X X X X X

ET.3 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.4 - Tecnoloxías da
información e da
comunicación (Tics)

X X X X X X X X

ET.5 - Educación emocional X X X X X X X X

ET.6 - Emprendemento X X X X X X X X

ET.7 - Educación cívica X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11

ET.1 - Comprensión lectora X X X

ET.2 - Fomento da
creatividade e o espírito
crítico

X X X

ET.3 - Expresión oral e escrita X X X

ET.4 - Tecnoloxías da
información e da
comunicación (Tics)

X X X

ET.5 - Educación emocional X X X

ET.6 - Emprendemento X X X

ET.7 - Educación cívica X X X
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

En relación coa materia de 1º ESO organizarase unha saída
ao lugar arqueolóxico de Elviña. Trátase dun castro situado
en A Coruña, na contorna próxima do alumnado, que consta
de  ata  tres   recintos  amurallados.  A  día  de  hoxe  as
escavacións  continúan,  polo  que  o  alumnado  pode
contemplar o estado actual das escavacións, os achados máis
recentes, sensibilizándose ante un patrimonio rico e próximo.

Saída a un lugar arqueolóxico: o castro de Elviña

Observacións:
A  actividade  está  proposta  para  inicios  da  2ª  Avaliación  aínda  que  a  data  dependerá  das  condicións
meteorolóxicas.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuación do deseño e secuenciación das unidades didácticas

Adecuación do nivel de dificultade

Adecuación das medidas adoptadas para a atención á diversidade

Observación e avaliación do traballo da aula

Adecuación das explicación xerais ao alumnado

Adecuación das explicacións individualizadas ao alumnado

Axuste de actividades e probas ás necesidades do alumnado

Variedade de estratexias metodolóxicas

Respostas á integración e a  diversidade na aula

Fomento das novas tecnoloxías e do seu uso responsable

Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos propios de ensino e a práctica docente, a
través dos estratexias de aprendizaxe e diversos indicadores de logro.

Os indicadores de logro permiten, neste senso, identificar os coñecementos, capacidades, competencias... que en
relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupo deben ser consolidados, permitindo adaptar a práctica
educativa  ás  necesidades  específicas  do  alumnado para  que poidan alcanzar  as  ensinanzas  establecidas  nos
correspondentes estándares de aprendizaxe.

Descrición:
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A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente será continua e terá, á
súa vez, como obxectivo adaptar as estratexias educativas adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas
do alumnado.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA- APRENDIZAXE.

I N D I C A D O R E S  D E  L O G R O
VALORACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA

1.  Realiza  a  avaliación  inicial  ao  principio  do  curso  para  axustar  a  programación  ao  nivel  dos
estudantes.......................................................................................................

2 .  D e t e c t a  o s  c o ñ e c e m e n t o s  p r e v i o s  d e  c a d a  u n i d a d e
didáctica.............................................................................................................................................................................
...

3 .  R e v i s a  c o n  f r e c u e n c i a  o s  t r a b a l l o s  p r o p o s t o s  n a  a u l a  e  f ó r a
dela..........................................................................................................................................................................

4 .  P r o p o r c i o n a  a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  s o b r e  a  r e s o l u c i ó n  d a s  t a r e f a s  e  c o m o  p o d e
melloralas......................................................................................................................

5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e das alumnas, e da pautas para a
mellora das súas aprendizaxes.........................

6.  Utiliza  suficientes  criterios  de  avaliación  que  atendan  de  xeito  equilibrado  a  avaliación  dos  diferentes
contidos.......................................................................................

7 .  F a v o r e c e  o s  p r o c e s o s  d e  a u t o a v a l i a c i ó n  e
coavaliación.......................................................................................................................................................................
...................

8.  Propón  novas  actividades  que  faciliten  a  adquisición  de  obxectivos  cando  estes  non  foron  alcanzados
suficientemente......................................................................

9 .  P ropón  novas  ac t i v idades  de  ma io r  n i ve l  cando  os  obxec t i vos  f o ron  a l canzados  con
suficiencia.................................................................................................................

10.  Ut i l iza  di ferentes  técnicas  de  aval iación  en  función  dos  cont idos,  do  nivel  do  alumnado,
etc........................................................................................................................

1 1 .  E m p r e g a  d i f e r e n t e s  m e d i o s  p a r a  i n f o r m a r  d o s  r e s u l t a d o s  ó  a l u m n a d o  e  ó s
país/nais/titores¿....................................................................................................................

As modificacións recolleranse na memoria anual do departamento didáctico

9. Outros apartados
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