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Xeografía e Historia. 3º ESO 

 

 Os contidos de 3º de ESO divídense en dous bloques un de xeografía e o outro de 

historia. Os contidos de xeografía céntranse  nos aspectos humanos e económicos iniciando o 

programa con un repaso a xeografía física. Os contidos de historia siguen a secuencia 

cronolóxica iniciada en 1º e 2º ESO, de tal maneira que en este nivel  todos os contidos xiran en 

torno a Idade Moderna (finais do século XV ata o século XVII). 

 Coa Xeografía proporcionarase ao alumnado ideas fundamentais sobre a dimensión 

espacial das sociedades e a configuración territorial, entendida esta en ámbitos que van desde o 

local ao mundial, á vez que lle achega aos principios de interacción das sociedades e a súa 

contorna física, e posibilita que poida valorar a actuación do ser humano no espazo e as 

potencialidades e constricións do medio. 

 Coa Historia o alumnado achegarase as bases do pensamento moderno e a revolución 

científica que preparan o camiño ao mundo contemporáneo.  Non esquecemos o tratamento do 

novo con respecto ao antigo (cambio e continuidade). Se insistirá constantemente na 

importancia que ten a adquisición dun  vocabulario conceptual propio e a capacidade para 

utilizalo e xeneralizalo correctamente, Destacamos tamén a importancia de saber interpretar 

fontes de diversa tipoloxía, a comprensión da multicausalidade e a intencionalidade na 

interpretación dos procesos, o uso axeitado da información e o manexo da documentación.  

 O obxectivo final será que o alumnado achéguese ao coñecemento dunha forma 

autónoma (ser capaz de aprender a aprender). 
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Contidos 

Unidades temáticas 

 

1. O medio físico 

 

1. Localización: latitude e lonxitude 

2. Tipos de mapas. 

3. Espazos xeográficos: o relevo, os ríos, as costas e as paisaxes dos climas da terra. 

 

2. Organización política e territorial de España 

 

1. Estado como organización política da sociedade 

2. A organización territorial do Estado 

3. O Estado das Autonomías 
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3. A organización económica das sociedades 

 

1. Actividades económicas 

2. Os sectores económicos en Europa, en España e en Galicia. 

3. Os sistemas económicos do mundo. 

4. Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. Desenvolvemento sustentable 

 

4. O sector primario 

 

1. A actividade agraria 

2. A minaría 

3. A enerxía 

4. A pesca: tipos e problemática 

 

5. O sector secundario 

 

1. A actividade industrial 

2. Localización e deslocalización industrial 

 

6. O sector terciario 

 

1. Os transportes: funcións e redes de transporte 

2. As actividades comerciais: fluxos e os bloques comerciais 

3. O comercio: interior, exterior.  

4. O comercio internacional actual: un comercio desigual. 

5. O turismo 

 

7. Desequilibrios no mundo actual 

 

1. Causas do desenvolvemento desigual no mundo 

2. A débeda externa 

3. Tensións mundiais e subdesenvolvemento 

 

8. Introdución á historia  

  

1. Que é? 

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

3. As fontes históricas. 

4. O tempo histórico: cambio e continuidade; diacronía e sincronía; as idades da historia 

5. Vocabulario histórico e artístico 

 

9. O nacemento do mundo moderno 

 

1. Concepto e datación. 

2. O Humanismo: una revolución cultural 

3. A Reforma protestante e a contrarreforma católica 

 

10. A época dos grandes descubrimentos xeográficos 

 

1. A monarquía dos Reis Católicos 

2. A chegada a un novo continente: Castela e Portugal 

3. A supremacía da monarquía hispánica no século XVI. 
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11. O Renacemento, unha nova concepción da arte 

 

1. A estética renacentista: ruptura ou volta ao pasado. 

2. O Renacemento italiano 

3. A expansión do Renacemento en Europa: o Renacemento en España. 

 

12. A Europa do Barroco 

 

1. A Monarquía hispánica no século XVII 

2. Decadencia hispana e hexemonía francesa: a guerra dos “Trinta Anos” 

3. A monarquía absoluta na Francia de Luís XIV. 

4.  O parlamentarismo inglés 

5. Foi o século XVII unha época de crise en Europa? 

 

13. A ciencia e a arte do  Barroco 

 

1. A revolución científica 

2. A estética barroca. 

3. O Século de Ouro da pintura española: Velázquez, un xenio universal da pintura. 
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Temporalización 

 

 

Primeira avaliación ( setembro-decembro) 

 

1. O medio físico 

2. Organización política e territorial de España 

3. A organización económica das sociedades 

4. O sector primario 

Segunda avaliación (xaneiro- marzo) 

 

5. O sector secundario 

6. O sector terciario 

7. Desequilibrios no mundo actual 

8. Introdución á historia 

9. O nacemento do mundo moderno 

 

Terceira avaliación (abril- xuño) 

 

10. A época dos grandes descubrimentos xeográficos 

11. O Renacemento, unha nova concepción da arte. 

12. A Europa do Barroco. 

13. A ciencia e a arte do  Barroco. 
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Contidos Estándares de aprendizaxe 

Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. O medio físico 

 

B1.1. Clasifica e distingue tipos 

de mapas e imaxes satélite. 

 

B1.2 .Localiza espazos 

xeográficos e lugares nun mapa 

utilizando  

datos de coordenadas 

xeográficas. 

 

B1.3.Coñece e interpreta os tipos 

de mapas temáticos 

1.Clasifica e distingue tipos de 

mapas e distintas proxeccións. 

2.Localiza espazos xeográficos e 

lugares nun mapa utilizando 

datos de coordenadas 

xeográficas. 

3. Sitúa nun mapa físico as 

principais unidades do relevo 

español, europeo e mundial. 

4. Enumera e describe as 

peculiaridades do medio físico 

español. 

5. Describe as diferentes 

unidades de relevo con axuda do 

mapa físico de España. 

6. Localiza nun mapa os grandes 

conxuntos ou espazos 

bioclimáticos de España. 

7. Analiza e compara as zonas 

bioclimáticas españolas 

utilizando gráficos e imaxes. 

8.Localiza no mapa as principais 

unidades e elementos que forman 

o relevo europeo. 

1. Analizar e identificar as 

formas de representación do noso 

planeta: o mapa. 

2. Ter unha visión global do 

medio físico español, europeo e 

mundial e das súas características 

xerais. 

3. Describir as peculiaridades do 

medio físico español. 

4. Situar no mapa de España as 

principais unidades e elementos 

do relevo peninsular así como os 

grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

5. Coñecer e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos que 

forman o espazo xeográfico 

español. 

6. Situar no mapa de Europa as 

principais unidades e elementos 
do relevo continental así como os 

grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

7. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que 

conforman o espazo xeográfico 

europeo. 

Concreción dos estándares de aprendizaxe 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

 
 

  
9. Clasifica e localiza nun mapa 

os distintos tipos de clima de 

Europa. 

10. Distingue e localiza nun 

mapa as zonas bioclimáticas que 

existen no noso continente. 

11. Elabora climogramas e 

mapas que sitúen os climas do 

mundo nos que reflicta os 

elementos máis importantes 

12. Explica as características 

fundamentais das paisaxes e as 

zonas climáticas da Terra. 

 

8. Coñecer os principais espazos 

naturais do noso continente. 

9. Localizar no mapamundi físico 

as principais unidades do relevo 

mundiais e os grandes ríos. 

 

2.Organización 

política e 

territorial de 

España 
 

 

B2.1.  Distingue nun mapa 

político a distribución territorial 

de España: comunidades 

autónomas, capitais, provincias e 

illas. 

1.Define que é o Estado e explica 

que papel desempeñan as 

fronteiras nos Estados. 

2. Localiza con exactitude nun 

mapa político, todas as 

comunidades autónomas coas 

súas capitais, todas as provincias 

e todas as illas. 

 

 

1. Situar nun mapa político de 

España as comunidades 

autónomas, capitais, 

provincias e illas. 

 

2. Coñecer a organización 

territorial de España. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

 

 

  
3. Busca información sobre 

cando se aprobaron cada un dos 

Estatutos das Comunidades 

Autónomas de España. 

 4. Enumera e contabiliza cantas 

Comunidades Autónomas hai en 

España e explica como están 

organizadas Ceuta. e Melilla. 

 5. Distingue cales son as 

institucións de autogoberno das 

Comunidades Autónomas. 

6. Explica que son os municipios 

e detalla cales son as 

competencias que ten o Concello. 

7. Describe cales son as funcións 

que teñen as provincias e as 

deputacións provinciais. 
 

 

3. A organización 

económica das 

sociedades 

B3.1.Compara a poboación activa 

de cada sector en diversos países e 

analiza o grao de desenvolvemento 

que amosan estes datos. 

1. Analiza un gráfico da 

poboación ocupada en 

España e interpreta os seus 

datos correctamente. 

 

1. Describir as características do 

sector primario, secundario e 

terciario. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

 

 

 
B3. 2.Diferenza os sectores 

económicos europeos. 

B3.3.Diferenza aspectos 

concretos e a súa interrelación 

dentro dun sistema económico. 

 

B3.4.8.Define o desenvolvemento 

sustentable e describe conceptos 

clave relacionados con el. 

 

 

2. Interpreta un gráfico sobre a 

evolución da taxa de 

emprego na UE e España 

comparando a evolución do 

emprego en ambos os dous 

casos e extraendo conclusións 

propias da súa análise. 

 

3. Establece con claridade as 

características fundamentais 

do sector primario , do sector 

secundario  e do sector 
terciario. 

 

4. Explica as características 

básicas e o funcionamento da 

economía de mercado. 

 

5. Establece con claridade 

como as crise económicas 

forman parte da economía de 
mercado describindo a súa 

estreita relación cos ciclos 

económicos. 

 

 

 

 

 

2. Diferenciar que sectores 

económicos predominan nunha 

economía de mercado e nunha 

economía de subsistencia. 

3. Explicar dous problemas 

medioambientais que afectan a 

España e outros dous a Galicia. 

4. Citar dous actuacións que 

expliquen un desenvolvemento 

sostible. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

 
 

  
 

  
6. Establece con claridade a 

característica fundamental 

que define a economía de 

subsistencia. 

 

7. Describe as principais 

características da economía 

planificada e sinala o nome 

dalgún país onde se manteña 

este tipo de economía. 
 

8. Indica as vantaxes que ten o 

desenvolvemento dun 

mercado común europeo e 

explica como repercutiu na 

economía europea a  

circulación do euro. 
 

9.  Explica que se entende por 

consumo responsable. 
 

10. Investiga en diferentes fontes 

diversos consellos para a boa  
saúde do medioambente e 

elabora un decálogo con 

medidas ou recomendacións 

prioritarias para un 

consumidor responsable. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

 

 

   

11. Explica as repercusións e 

consecuencias negativas que 

supón a sobreexplotación dos 

recursos naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. O sector primario 
 

 

B4.1. Sitúa no mapa as principais 

zonas cerealistas, como exemplo 

de recurso agrario no mundo, e as 

máis importantes masas forestais 

do mundo. 

B4.2. Localiza e identifica nun 

mapa as principais zonas 

produtoras de minerais no 

mundo. 

 

B4.3. Localiza e identifica nun 

mapa as principais zonas 

produtoras e consumidoras de 

enerxía no mundo. 

 

B4.4. Identifica e nomea algunhas 

enerxías alternativas. 

 

B4.5. Procura información sobre 

a sobreexplotación dos caladoiros 

de pesca, usando recursos 

impresos e dixitais. 

 

 

1. Describe de forma breve e 

concisa en que consiste a 

agricultura 

 

2. Describe unha serie de 

paisaxes agrarias a partir da 

observación dunha serie de 

fotografías 

 

3. Identifica e localiza as áreas 

con agricultura de 

subsistencia e as agricultura 

de mercado a partir da 

observación dun mapa. 

 

4. Indica cantos tipos de 

paisaxes agrarias se 

distinguen en España e en 

que lugares se localizan 

 

 
1. Localizar os recursos agrarios 

e naturais no mapa mundial. 

 

2. Explicar cales son as 

actividades que forman o 

sector primario. 

 

3. Describir os dous grandes 

tipos de agricultura que 
existen no mundo e a que 

destinan a produción cada un 

deles. 
 

4. Enumerar os maiores 
produtores de  recursos 

minerais e enerxéticos e 

establecer  relacións 

consumo. 

 
5. Citar  as fontes de enerxía 

renovables máis utilizadas. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 
 
 

  5. Sinala os principais tipos de 

bosques do mundo. 

 

6. Localiza nun mapa os   

países produtores de recursos 

minerais, petróleo e gas 

natural. 

 

7. Elabora e comenta un mapa 

onde aparecen os países con 

maior produción de enerxía e 

os maiores consumidores. 

 

8. Sinala cales son as vantaxes 

e os inconvenientes que 

presentan as diferentes fontes 

de enerxía renovables. 

 

9. Indica nun mapa en que 

zonas do mundo se encontran 

as áreas sobreexplotadas de 

pesca. 

 

10. Describe a tecnoloxía  

empregada na pesca 

industrial. 

 

6. Explicar os problemas  que 

xenera a  sobrepesca   e a 

falta de caladoiros. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

 

 

 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

A 

 
 
 
 
 
 

5. O sector secundario 
 
 

 

B7.1. Localiza nun mapa os 

países máis industrializados do 

mundo, a través de lendas e 

símbolos adecuados. 

 

 
1. Localización nun 

mapamundi das principais 

áreas industriais do mundo. 

 

2. Identifica e comenta a partir 

do mapa, a desigual 

distribución da industria no 

mundo. 

 

3. Identifica e describe as 

estratexias utilizadas polas 

empresas para aumentar os 

seus beneficios. 

 

4. Indica as vantaxes e os 

inconvenientes que supoñen 

os procesos de 

deslocalización . 

 

 
1. Identificar nun mapa as 

rexións industriais máis 

importantes do mundo. 

 

2. Describir os  factores que 

determinan a localización da 

industria e  explicar  as 

causas e as consecuencias da 

concentración da empresa 

industrial. 
 

 

 

 

 

6. O sector terciario 
 

B8.1. Traza sobre un mapamundi 

o itinerario que segue un produto 

agrario e outro gandeiro desde a 

súa colleita ata o seu consumo en 

zonas afastadas, e extrae 

conclusións. 

 

 

 

1. Recoñece a importancia dos 

transportes no mundo actual 

e identifica as diferenzas que 

existen entre as redes de 

transporte nos países ricos e 

pobres. 

 

 

1. Describir as funcións  que 

cumpre o transporte na 

actualidade. 

 

2. Explicar as principais 

características do comercio 
actual e identificar os principais 

focos do comercio mundial. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

A 
 

 

  

B8.2.Define os indicadores que 

miden os intercambios 

económicos dun país. 

 

B8.3. Describe as características 

do comercio internacional na 

actualidade. 

 

B8.4. Enumera as características 

dos  

 

bloques comerciais e as razóns 

polas que se constitúen. 

B8. 5.Identifica os tipos de 

turismo e os seus efectos 

B8.6. Valora a importancia do 

turismo na economía española e 

galega. 

 

 

2.Explica cal é o papel das 

infraestruturas e os medios de 

transporte no desenvolvemento 

do comercio. 

3. Explica as diferenzas que 

existen entre o comercio exterior 

e o comercio interior. 

4.Coñece a definición de balanza 

comercial e balanza de 

pagamentos. 

5.Describe e identifica as 

características do comercio 

internacional na actualidade. 

6.Identifica os principais focos 

do comercio mundial. 

7.Coñece os principais bloques 

comercias do mundo . 

8.Busca na Internet o significado 

das siglas dos bloques comerciais 

e que países están integrados 

nalgún destes  bloques. 

 

 
3. Explicar as principais 

características do comercio 

actual e identificar os 

principais focos do comercio 

mundial. 

 

4. Citar catro bloques 

comerciais e explicar por que 

se crearon.  

 

5. Identificar as causas do 

desenvolvemento do turismo. 

Analizar as consecuencias 

positivas e negativas do 

turismo. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

A 
 

 

   

9. Busca información e elabora 

unha ficha sobre algunhas das 

grandes organizacións 

económicas internacionais. 

10. Localiza os principais focos 

do turismo internacional. 

11. Relacióna os fluxos turísticos 

co nivel económico dos países. 

12. Valora as consecuencias 

positivas e negativas do turismo. 

13. Explica por que o turismo de 

cruceiros se está convertendo nun 

motor económico para España e 

Galicia. 

12. 14. Valora criticamente  a 

información dos catálogos 

publicitarios. 

 

 

7. Desequilibrios no 

mundo actual 
 

B7.1. Comparar as características 

do consumo interior de países 

como Brasil e Francia. 

 

1.Utiliza un mapamundi sobre o 

consumo de calorías ao día e 

identifica os continentes onde o 

consumo é máis elevado e os 

continentes onde é menor. 

1. Identificar as causas da 

desigualdade nun mundo 

globalizado. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

A 
 

 

 
B7. 2. Crea mapas conceptuais, 

usando recursos impresos e 

dixitais, para explicar o 

funcionamento do comercio, e 

sinala os organismos que agrupan 

as zonas comerciais. 

B7.3. Describe o funcionamento 

dos intercambios a nivel 

internacional, utilizando mapas 

temáticos e gráficos nos que se 

reflictan as liñas de intercambio. 

B7.4. Realiza un informe sobre 

as medidas para tratar de superar 

as situacións de pobreza. 

 

B7.5. Sinala áreas de conflito 

bélico no mapamundi e 

relaciónaas con factores 

económicos. 

 

2. Utiliza un mapa do comercio 

mundial e describe as 

relacións comerciais que se 

establecen desde América do 

Norte. 
 

3. Determina cal é o papel de 

África no actual escenario 

comercial internacional. 
 

4. Busca información sobre a 

China e explica a súa 

importancia no panorama 

político e económico do mundo. 

 
5. Busca información sobre os 

fondos, programas ou axencias 

da ONU e elabora unha ficha 

sobre a UNICEF, a UNESCO, a 

ACNUR e a FAO. 
 

6. Busca na Internet a 
Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos e relaciona 

os artigos 1 e 2 co problema 

da emigración. 
 

7. Explica en que consiste o 

comercio xusto. 
 

8. Identifica e describe as 

causas da elevada débeda 

externa da maioría dos países 

subdesenvolvidos. 

 

2. Expoñer algunhas  

medidas  que serían 

necesarias para mellorar 

as condicións de vida dos 

países subdesenvolvidos. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares 

de aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

A 
 

 

  

9. Identifica nun mapamundi os 

principais conflitos bélicos e 

os relaciona co mapa da  

pobreza no mundo. 

 

10. Describe e identifica as 

causas dos fenómenos 

migratorios. 

 

8. Introdución á 

historia 

(Contidos comúns 

a todos os temas) 
 

B8.1. Identifica elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado 

 

B8.2. Nomea e identifica catro 

clases de fontes históricas. 

 

B8.3. Comprende que a historia non 

se pode escribir sen fontes, xa sexan 

estas restos materiais ou textuais. 

 

B8.4. Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

 

B8.5. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

B8.6. Entende que varias culturas 

convivían á vez en diferentes 

enclaves xeográficos. 

B8.7. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.O nacemento do 

mundo moderno 
 

B9.1. Distingue modos de 

periodización histórica (Idade 

Moderna, Renacemento, 

Barroco, Absolutismo, etc.). 

B9.2. Distingue as características 

de réximes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios e 

absolutos. 

B9.3. Identifica trazos do 

Renacemento e do Humanismo 

na historia europea, a partir de 

fontes históricas de diversos 

tipos. 

B9.4. Coñece obras e legado de 

artistas, humanistas e científicos 

da época. 

B9. 5. Analiza obras, ou 

fragmentos delas, dalgúns 

autores desta época no seu 

contexto. 

 

1. Sitúa no tempo a Idade 

Moderna 
 

2. Identifica e caracteriza de forma 

razoada as transformacións 

económicas, sociais e políticas 

que dan inicio á Idade 

Moderna a finais do século XV.  
 

 

3. Analiza un mapa histórico e 

identifica, coñece e localiza 

os principais Estados e 

Imperios de Europa no 

século XVI a partir da súa 

interpretación 
 

4. Interpreta un texto de Vitruvio 

sobre as proporcións do corpo 

e emprégao como fonte de 

coñecemento sobre os ideais 
artísticos e culturais do 

Humanismo. 
 

 

5. Utiliza  diversos textos de 

carácter histórico e filosófico 

de Erasmo de Rotterdam 

para caracterizar o 

humanismo e o pensamento 

deste autor.  

 
1. Realizar un eixe cronolóxico 

no cal se reflicten os 

principais períodos e 

acontecementos da Idade 

Moderna.  

 

2. Explicar os factores 

económicos que favoreceron 

o ascenso da burguesía. 

 

3. Identificar as causas que 

permitiron o 

desenvolvemento das 

monarquías autoritarias e a 

supremacía da monarquía 

hispánica. 

 

4. Explicar o concepto de 

Humanismo e sinalar os 

factores que o difundiron por 

Europa. 

 

5. Enumerar as principais 

causas das chamadas guerras 

de relixión. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

   6. Analiza un fragmento da 
Pastoral do Papa InocencioVIII 

como fonte de coñecemento 

histórico para comprender o 

impacto da invención da 

imprenta e das reaccións 

negativas que suscitou. 

 

7. Describe os principios do 

luteranismo. 

 

8. Identifica nun mapa os países 

por onde se expandiu o 

luteranismo, o calvinismo e o 

anglicanismo. 

 

9. Analiza o que significa a 

Contrarreforma Católica. 

 

10. Identifica as consecuencias 

que a intolerancia relixiosa 

tivo na Idade Moderna.  

 

 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

10.A época dos 

grandes 
descubrimentos 

xeográficos 

 

B10. 1. Comprende os conceptos 

de cambio e continuidade en 

relación co reinado dos Reis 

Católicos. 

 

 

1. Sitúa no tempo o reinado dos 

Reis Católicos. 

 

 

 

1. Diferenciar claramente entre 

unión dinástica e unión 

territorial no reinado dos 

Reis Católicos. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

 
 
 
 
 
 
 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

  

B10.2. Explica as causas que 

conduciron á descuberta de 

América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 

B10.4. Coñece os principais 

feitos da expansión de Aragón e 

de Castela polo mundo. 

 

B10.5. Distingue nun mapa os 

territorios que conforman o 

Imperio hispánico durante os 

reinados de Carlos I e Felipe  II e 

aracteriza a súa organización 

institucional  

 
B10.6. Describe os conflitos 

internos e externos que se 

produciron durante o reinado de 

Carlos I e Felipe II. 

 

B10.7. Describe as expedicións, 

conquistas e procesos de 

colonización dos séculos XVI e 

XVII. 

 
2. Caracteriza a monarquía dos 

Reis Católicos como unha 

unión dinástica e describe os 

aspectos e implicacións máis 

destacadas desta unión. 
 

3. Recoñece as actuacións dos 

Reis Católicos para fortalecer 

o seu poder na Coroa de 

Castela e na Coroa de 

Aragón 
 

4. Explica e analiza os eixes ou 

direccións fundamentais da 

política internacional dos 

Reis Católicos. 
 

5. Identifica e describe as 

causas dos descubrimentos 

xeográficos na Idade 

Moderna. 
 

6. Identifica as civilizacións 

precolombinas localizándoas 

xeograficamente e sinalando 

as súas características ou 

trazos comúns. 
 

7. Diferencia claramente a 

expansión de Aragón polo 

Mediterráneo e a de Castela 

polo Atlántico. 

 
2. Explicar as características 

políticas, sociais e 

económicas  no reinado dos 

Reis Católicos. 

 
 

3. Describir en que ámbitos 

xeográficos se aplicou a súa 

política exterior. 

 

4. Explicar as causas das 

grandes expedicións 

xeográficas no século XV e 

cales foron os seus 

obxectivos. 

 

5. Identificar as principais 

civilizacións precolombinas 

e como se explotaron eses 

territorios. 

 

6. Explicar o tipo de Imperio 

formado por Carlos I e Felipe 

II e o lugar que a relixión 

ocupou nel. 

 

7. Relacionar a chegada masiva 

de metais preciosos a Castela 

coa suba de prezos e analizar 

as consecuencias. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

 

 

 

 

11. O Renacemento, 

unha nova concepción 

da arte. 

 

B11.1. Describe as características 

xerais do Humanismo e do 

Renacemento. 

 

B11.2.  Coñece e valora a obra e 

o pensamento de artistas, 

humanistas e científicos. 

 

B11.3. Analiza diferentes obras de 

arte renacentistas relacionándoas 

coas características do 

Renacemento e os recursos 

técnicos que emprega 

 

 
1. Explica de forma razoada os 

motivos polos que se 

establece o inicio do 

Renacemento no século XV. 

 

2. Describe a influencia do 

humanismo na arte 

renacentista sinalando os 

intereses comúns entre os 

dous movementos culturais e 

artísticos. 

 

3. Coñece a relevancia de 

Florencia como centro 

cultural e artístico durante o 

Renacemento valora   

influencia da familia Medici 

no desenvolvemento da arte 

renacentista. 

 

4. Identifica e describe as dúas 

etapas do Renacemento e os 

artistas máis destacados de 

cada período. 

 

5. Explica as características do 

Renacemento español e o 

estilo dos artistas máis 

relevantes. 

 

 
1. Explicar as características 

xerais do Humanismo e do 

Renacemento. 

 

2. Citar catro artistas do 

Renacemento e as súas 

principais obras. 

 

3. Analizar unha obra de 

arquitectura, outra de pintura 

e outra de escultura, 

destacando as novas 

aportacións do Renacemento 

con respecto a época 

medieval. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. A Europa do 

Barroco 

 
B12.1. Realiza un eixe 

cronolóxíco que comprenda os 

diferentes reinados da monarquía 

hispánica no século XVII e 

algúns sucesos deste período.  

 

B12.2. Describe as causas da 

crise demográfica, económica e 

política dos reinos hispánicos no 

século XVII. 

 

B12.3. Analiza as relacións entre 

os reinos europeos que conducen 

a guerras como a dos “Trinta 

Anos”. 

 

B12.4 Caracteriza o 

funcionamento da monarquía 

absolutista identificando os 

principios nos que se fundamenta 

e as súas principais institucións. 

 

B12.5. Recoñece as bases da 

monarquía parlamentaria, o 

funcionamento do 

parlamentarismo neste período e 

os sucesos que favoreceron o seu 

desenvolvemento. 

 

 
1. Identifica aos monarcas da 

dinastía dos Austria  na España 

do século  XVII. 

 

2. Describe a sociedade 

española do século XVII e 

compáraa coa doutros países 

europeos do mesmo período. 

 

3. Analiza a sociedade española 

do século XVII a través de 
fragmentos do Lazarillo de 

Tormes o “El Buscón” de 

Quevedo. 
 

4. Describe as consecuencias 
que tivo para a economía 

española o descenso das 

remesas de ouro e prata 

procedente de América. 
 

5. Caracteriza con detalle as 

causas que fixeron da guerra 

dos Trinta Anos unha guerra 
tan prolongada e explica as 

consecuencias do conflito sobre 

a poboación europea 
 
6. Describe e analiza os poderes da 

monarquía absoluta a través dun 

fragmento dun discurso de Luis 

XIV 

 

1. Describir os principais 
aspectos da crise social, 
económica e política do 
Imperio hispánico no 
século XVII.  

2. Diferenciar os tres tipos 
de monarquías existentes 
en Europa no século 
XVII: autoritaria, 
absolutista e 
parlamentaria. 

3. Explicar como a Guerra 
dos Trinta Anos supuso o 
declive da monarquía 
hispánica e o auxe da 
monarquía absoluta de 
Francia. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

 
 
 
 

  
7. Describe como o Parlamento 

inglés limitaba o poder real 

no século XVII e comenta 

por que o sistema político 

inglés non é unha monarquía 

absolutista. 

 

8. Caracteriza o hábeas corpus, 

a súa importancia xurídica e 

política así como a súa 

vixencia na actualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

13. A ciencia e a arte 

do Barroco 

 

B13. 1. Coñece obras e legado de 

artistas, humanistas e científicos 

da época. 

 
1. Explica a mentalidade 

científica do século XVII 

detallando os seus trazos e as 

súas diferenzas en  relación á 

mentalidade científica de 

épocas anteriores. 

 

2. Coñece os principais 

científicos do século XVII e 

as súas principais aportacións 

á ciencia. 

 

 

1. Explicar os trazos 
fundamentais do pensamento 

científico do século  XVII e 

citar tres científicos 

destacados. 

 

2. Describir as características da 

arquitectura, da escultura e 

da pintura barroca e citar os 

artistas máis destacados de 

cada expresión artística. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxe 
Concreción dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

   

3. Relaciona as características 

da arte barroca co contexto 

histórico no que xurdiu e coa 

súa función de promover as 

ideas da Contrarreforma. 

 

4. Describe as características da  

arquitectura, a escultura e a 

pintura barroca e identifica 

as figuras máis destacadas. 

 

5. Analiza diferentes obras de 

arte barroca relacionándoas 

coas características do 

Barroco e os recursos 

técnicos que emprega. 

 

6. Recoñece a singularidade da 

obra de Velázquez, dentro do 

panorama español e europeo 
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Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

Obxectivos:  

✓ Coñecer a situación de partida dos compoñentes que inciden no proceso no momento en 

que se propón a avaliación.  

✓ Facilitar a formulación dun modelo de actuación adecuado ao contexto, en función dos 

datos anteriores.  

✓ Seguir a evolución do desenvolvemento e aprendizaxe do alumnado.  

✓ Tomar as decisións necesarias para adecuar o deseño e desenvolvemento da nosa acción 

educadora ás necesidades e logros detectados nos alumnos nos seus procesos de 

aprendizaxe. 

✓ Prestarase atención ao progreso individual que realiza cada alumno/a, en relación 

consigo mesmo/a, e en relación coa medida do grupo-clase. 

Estableceremos tres fases neste proceso de avaliación: 

 

✓ Avaliación inicial, ó principio do curso e ó comezo de cada unidade, que servirá para 

establecer o punto de partida mediante breves cuestionarios e preguntas moi 

concretas… 

 

✓ Avaliación formativa, que non se cualificará e se orientará hacía o establecemento de 

relacións, causas e efectos , á confección de mapas, comentario de imaxes, gráficos e 

textos. Ademais faranse propostas de mellora orientadas a incrementar o rendimento. 

 

✓ Avaliación sumativa ó final do proceso, que si é necesario cualificar.  Valorarase tanto 

o que o alumnado sabe, como o que sabe facer, tanto o que o alumnado traballa como o 

esforzo realizado e tanto o traballo na aula como fora dela. 

 

As probas da avaliación  caracterizaranse por axustarse ó aprendizaxe, tanto en contidos 

como en capacidades. 

Procedementos de avaliación 

✓ Os relacionados coa localización, periodización e comprensión de conceptos. 

 

✓ A relación entre fenómenos. 

 

✓ Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a comprensión de mensaxes, a 

utilización crítica das fontes de información o seu alcance, a adaptación o seu 

vocabulario do aprendido. 

 

✓ Desenvolvemento de diferentes habilidades (esquematizar, confeccionar croquis ou 

mapas conceptuais, resumir…). 

 

Tipos de probas para a avaliación por competencias 

✓ De ensaio: nas cales se plantexa unha situación novidosa ou orixinal, cuxa resolución 

dependerá do aprendido ata ese momento. Exemplo: xogos de simulación. 

 

✓ Abertas: elaboración de temas amplos, comentarios de textos, gráficos, series 

estatísticas, imaxes, mapas nos cales especificarase o que queremos que se inclúa, de 

forma que a súa corrección e puntuación poida ser a máis obxectiva posible. Evitaranse 
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contestacións ó azar, darase tempo suficiente para a realización das probas e a fácil 

interpretación das instrucións e preguntas. 

 

✓ Pechadas: definicións, evocación mediante texto incompleto, de correspondencia, 

asociación, de dúas alternativas, de selección múltiple… 

 

 A estas probas sempre seguirá a corrección na clase co alumnado para que este 

comprenda os fallos cometidos ou os aspectos que se deben mellorar e os vaian superando. 

Instrumentos de avaliación 

✓ Exames: como mínimo dous por avaliación.  

✓ Tratamento da información ( utilizando os recursos das bibliotecas en material impreso 

como os recursos de internet) : busca, localiza, explica, analiza, sintetiza, memoriza, ten 

sentido crítico.  

✓ Técnicas instrumentais: toma notas aínda que non sexa obrigatorio, interpreta e fai 

cadros, gráficos, estatísticas, etc. Interpreta planos e mapas, aclara vocabulario e todo 

isto reflectido no caderno de clase. 

✓ Traballos: poderán presentarse de maneira oral o escrita, individuais o en pequeño 

grupo. Neles valorarase o espírito investigador, a planificación, elaboración e o aporte 

de ideas creativas,a limpeza, o coidado , a orde nos traballos e a súa entrega nos prazos 

que se determinen.  Valorarase a realización dos traballos voluntarios que se propoñan.  

 

 

Ferramentas comúns para a avaliación competencial 

Rúbrica para avaliar a redacción e presentación de traballos escritos e rúbrica para 

exposición oral de traballos utilizando recursos dixitais (presentacións). 

Utilizaremos catro niveis de cualificación: excelente (4), moi ben (3), ben (2), regular 

(1). 

Ferramenta de avaliación Peso na cualificación 

- Probas escritas, mínimo dúas (nota media igual ou superior a 3,5) 
 

-Por debaixo de 3,5, media ponderada. 1º exame, 10%, 2º exame 

20%, 3º 30%... 

75 % 

-Actividades escritas e cuestións orais de cada unidade, que 

requiren traballo na casa o ampliación utilizando bibliotecas, 

internet...                                

 

10 % 

-Participación na clase: preguntas, comentarios de imaxes, 

gráficos, textos…  

- Actividades voluntarias propostas 

-Caderno de traballo: distribución, orde, redacción… 

 

15% 
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Para avaliar a redacción e presentación de traballos escritos, utilizaranse os seguintes 

indicadores de logro: redacción, ortografía, extensión, contido, argumentación de ideas, 

presentación e limpeza, tempo de entrega. 

Para avaliar a exposición oral de traballos utilizando recursos dixitais, utilizaranse os 

seguintes indicadores do logro: presentación formal valorando as diapositivas, e  a expresión 

oral (non leída, fluída, interesante, creativa, vocabulario preciso…) 

Á hora de cualificar as ferramentas utilizadas teranse en conta  tamén os seguintes aspectos: 

✓ Correcta exposición de contidos, utilización de léxico adecuado e claridade de 

conceptos.  

✓ Capacidade de síntese e de relacionar os diferentes aspectos estudados.  

✓ Correcta utilización da lingua escrita así como da ortografía.( penalizaranse tanto a 

defectuosa redacción como os faltas de ortografía . Penalizarase con 0,10 puntos cada 

erro ortográfico).  

✓ Capacidade de analizar e comentar documentos de análises (gráficas, táboas estatísticas, 

mapas, fotografas etc.) e de relacionalos correctamente cos temas estudados, extraendo 

a información que axude a comprendelos.  

✓ O progreso na aprendizaxe dos contidos propostos, medido fundamentalmente nas 

probas escritas.  

 

 

Cualificación  dos criterios de avaliación e recuperación 

A avaliación será continúa e polo tanto non haberá controis de recuperación. Aquelas 

destrezas e habilidades que non foron acadadas nun momento dado do curso, poden ser 

retomadas e adquiridas nun momento posterior ata lograr o aprendizaxe dos contidos mínimos. 

A  cualificación de cada avaliación será o resultado de haber superado as probas escritas 

máis o traballo persoal. Haberá a lo menos dous exames por avaliación que representan o 75% 

da nota. Recollerá os contidos tratados a través de exercicios prácticos, teóricos e vocabulario 

específico. O 25% restante  obterase do traballo e esforzo persoal do alumnado tanto na casa 

como na aula,(traballos, comentarios de textos, fotografías, mapas,  gráficos, series estatísticas 

etc.), desglosados na táboa anterior. 

Si os exames non se aproban, para subir nota co traballo persoal, será necesario que o 

alumnado haxa acadado un 3,5 en cada un deles. En cada unha das probas escritas haberá 

cuestións que serán obrigatorias, a non realización das mesmas implicará a non corrección do 

exame e polo tanto dito exame estará suspenso. 

A nota final  de xuño será o resultado de haber acadado un 5, como mínimo, en todas as 

avaliacións.  

O alumnado que non acade como mínimo un 3,5, en cada un dos controis, deberá recuperar 

os contidos dos mesmos nos seguintes controis. A cualificación ponderarase en función da 

cantidade de materia acumulada sen recuperar; o segundo control terá un valor dobre co 

primeiro , o terceiro o triplo e así sucesivamente  
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Non haberá un exame final en xuño. Máis como a materia dívidese en Xeografía e Historia, 

en xuño  poderán recuperarse por separado os contidos  avaliados negativamente de Xeografía e  

de Historia. 

Se a cualificación é negativa en xuño haberá unha proba extraordinaria en setembro sendo 

imprescindible presentar aqueles traballos que foron obrigatorios durante o curso.  

Na proba extraordinaria  de setembro entrará toda a materia desenvolvida ao longo do curso. 

As cuestións desta proba  elaboraranse seguindo o mesmo esquema de formulacións xa 

coñecido polo alumnado. Esta proba representará o 100% da nota. 

No que a contidos mínimos se refire, farase fincapé en actividades que se relacionen cos 

contidos dos diferentes trimestres, de tal xeito que a través delas pódase incidir  sobres aspectos 

traballados e estudados pero non perfectamente asimilados. 

Poderán facerse recuperacións por avaliacións completas, cando concurran as seguintes 

circunstancias: 

• Dificultades de aprendizaxe que requiren unha maior fixación de contidos e de 

habilidades que non permiten avanzar doadamente. 

• Cando non se asista con normalidade as clases por motivos de saúde.  

 

O alumnado pode perder o dereito a avaliación continúa cando haxa un abandono da 

asignatura. Considerase “abandono” cando concurran as circunstancias seguintes:  

• Non asistir a clase de maneira regular o faltar a clase (sen xustificación) o dobre de días 

que a materia ten por semana, sendo estas faltas computables para todo o ano e non para 

o trimestre. 

• Cando non haxa un traballo continuado, tanto na clase como na casa, cando se amosen 

actitudes negativas fronte a materia o cara o profesorado…. 

Este alumnado terá dereito a facer unha proba final de toda a materia en xuño e se non a 

supera, en setembro. 

 

Recuperación da matería pendente de 2º ESO  

O alumnado que promocionou de segundo a terceiro de ESO, sen haber superado a 

asignatura, deberá facer unha proba escrita en maio, partindo duns cuestionarios elaborados polo 

Seminario que o alumnado debe complementar antes do dito mes. Esta norma xeral, pode 

modificarse en función das características do alumnado, e sobre todo, cando considérese que 

non se poda superar a materia mediante un “exame”. A tal fin, se lles propondrá un traballo 

monográfico seguindo un guión elaborado polo profesorado, que deberán presentar por escrito 

para despois respostar  de maneira oral a un cuestionario sobre dito tema. Aqueles que non o 

presenten, terán que facer a proba escrita. 

As probas extraordinarias serán en maio e setembro.    Nestas probas entrará toda a 

materia desenvolvida ao longo do curso. Estes exames  elaboraranse seguindo o mesmo 

esquema de formulacións xa coñecido polo alumnado. Esta proba representará o 100% da nota. 
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Metodoloxía 

Cada unidade didáctica vai constar dunhas actividades nas que están incluídas os 

seguintes pasos: observar, describir, deducir, explicar e obter conclusións. Estas actividades 

verán acompañadas dos obxectivos que se perseguen, dos contidos mínimos e das actitudes, 

valores e destrezas a desenvolver no alumnado. 

As actividades programadas implican ó profesorado, ó alumnado e ós contidos. Ditos 

contidos agrúpanse do xeito seguinte: 

Actividades iniciais: presentan os contidos e o alumnado expresa todo o que sabe, de tal 

maneira que sexa consciente do que sabe e valorará mellor máis tarde o seu aprendizaxe. 

Utilizaranse cuestións, preguntas orais e escritas, comentarios de imaxes, etc. 

 

Actividades de reestruturación dos contidos, mediante problemas, comentarios, exercicios, 

informacións ó fin de que o alumnado modifique ou amplíe as súas ideas iniciais con unha base 

rigorosa e racional, abandonando as incorrectas. 

 

Actividades de aplicación dos novos coñecementos a outras circunstancias. 

 

Actividades de revisión e síntese que permitan unha visión globalizadora da unidade e 

permiten ver o grao de progreso dende o punto inicial. 

 

Emplearanse diferentes métodos didácticos alternativa o simultaneamente para acadar 

unha   ensinanza activa: 

✓ Traballos en grupos, fomentando actividades e actitudes de colaboración e a 

participación de todos os integrantes do grupo. 

✓ Postas en común e debates abertos coordinados e animados polo profesorado. 

✓ Traballos prácticos sobre temas programados. 

✓ Traballos individualizados que fomenten a reflexión persoal e a actitude crítica. 

✓ Metodoloxía expositiva, tanto paro o inicio dos temas, como para destacar ideas 

fundamentais, solucionar dúbidas ou para realizar recapitulacións e integrar 

coñecementos. A información sobre contidos teóricos será apoiada con medios 

audiovisuais naqueles momentos que se considere oportuno. 

✓ Método interrogativo, para animar a participación do alumnado, tanto no subgrupo, 

como no gran grupo. 

 

Ao mesmo tempo intentarase prestar especial atención ós intereses, propósitos e 

aptitudes individuais do alumnado sen menoscabo do cumprimento dos obxectivos formativos 

propostos. 

A metodoloxía didáctica a aplicar queda sintetizada e concretada da seguinte forma: 

 

a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos, para construír, a 

partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren devandito nivel de desenvolvemento.  

 

b) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 

competencias básicas e específicas por medio do traballo da materia.  

 

c) Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 

mecánica.  
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e) Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o 

alumnado poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido.  

 

f) Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto 

ao que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto dos seus 

coñecementos.  

 

Todos estes principios teñen como finalidade que os alumnos sexan, gradualmente, 

capaces de aprender de forma autónoma.  

 

Os contidos da área preséntanse organizados en conxuntos temáticos de carácter 

analítico e disciplinar. No entanto, estes conxuntos integraranse no aula a través de unidades 

didácticas que favorecerán a materialización do principio de inter e intradisciplinariedade por 

medio de procedementos talles como:  

✓ Indagación e investigación a través de hipótese e conxecturas, observación e recollida 

de datos, organización e análise dos datos, confrontación das hipóteses, interpretación, 

conclusións e comunicación das mesmas.  

 

✓ Tratamento da información grazas á recollida e rexistro de datos, análise crítica das 

informacións, a inferencia e o contraste, etc.  

 

✓ A explicación multicausal coa comprensión e a análise dos numerosos factores causais 

que interveñen na determinación dos fenómenos sociais e humanos.  

 

O desenvolvemento da área desde unha perspectiva inter e intradisciplinar tamén levará a 

cabo a través de actitudes, e valores como o rigor e a curiosidade científica, a conservación e 

valoración do patrimonio, tanto natural e medioambiental como artístico, cultural, institucional e 

histórico e a tolerancia respecto das ideas, opinións e crenzas doutras persoas e sociedades, a 

valoración e defensa da paz mundial e da sociedade democrática, a responsabilidade fronte aos 

problemas colectivos e o sentido da solidariedade.  

 

Materiais e recursos  

 

Os materiais utilizados serán: 

✓ Libro de texto da editorial Vicens Vives para 3º ESO 

✓ Caderno da clase 

✓ Material cartográfico 

✓ Material audiovisual e dixital 

✓ Material impreso 

✓ Uso de internet: o profesorado seleccionará aquelas páxinas web que o alumando deberá 

utilizar, para ampliar contidos e para desenvolver traballos. 

✓ Utilización das TIC, para desenvolver os temas por parte do profesorado e para expoñer 

traballos realizados polo alumnado. Ademais da utilización do correo electrónico nas 

comunicacións entre o profesorado e o alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 


