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DATOS XERAIS 
 

PROFESORADO QUE CONFORMA O DEPARTAMENTO E RELACIÓN DOS CURSOS, GRUPOS E MATERIAS OU MÓDULOS QUE 
IMPARTE  

 
 

Docente Curso Grupo Materia 
Francisco Castillo Rodríguez 3º ESO A Xeografía e Historia 

2º BACH 
 

B Xeografía 

María del Mar Sobrín Sueiras 2º ESO A  Xeografía e Historia 
2º ESO B  Xeografía e Historia 
4º ESO A  Historia 
1º BACH B Historia do Mundo Contemporáneo 
2º BACH A Historia de España 
2º BACH 
 

B Historia de España 

Patricia Vivero López, docente 
do departamento de inglés 

1º ESO  A Xeografía e Historia 

 
 
 
Ferrol, a 30 de setembro do 2020 
 
 
 
 

Asdo.: María del Mar Sobrín Sueiras 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
  

O IES Ricardo Carballo Calero é un centro de ensino de titularidade pública situado no barrio de Caranza-Ferrol,  onde se 
imparte, entre outras, a Educación secundaria obrigatoria, sendo o único centro público da zona. A diversidade de alumnado 
(necesidades de reforzo educativo e pluralidade de procedencia social, étnica, económica e cultural) que accede ao centro fai que 
se  conformen, sobre todo, nos cursos de primeiro e segundo de ESO grupos moi heteroxéneos;  que fan necesaria a aplicación 
de medidas de atención á diversidade.  O perfil do alumnado do noso centro, tamén no Bacharelato é moi diverso, cun amplo 
panorama socio-familiar. En calquera caso, o punto de partida nos últimos anos é unha enorme carencia de coñecementos 
básicos de economía en calquera contexto, non só o académico.  

 
Na introdución ao currículo da Materia de Xeografía e Historia para a etapa da Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO), 

recollida no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia; afírmase que: “estas disciplinas son dous importantes eixes vertebradores 
para o coñecemento da sociedade, xa que abranguen a realidade humana e social desde unha perspectiva global e integradora, 
e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos sociais”.  

 
Na ESO, estas materias pretenden afondar nos coñecementos adquiridos polo alumnado na educación primaria; no 

bacharelato, as materias impartidas polo departamento, permiten reforzar e ampliar os coñecementos e estratexias de 
aprendizaxe iniciados na ESO. En ambos casos, se trata de favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os 
fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as escalas de estudo (o mundo, Europa, 
España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias 
para comprender a realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no 
futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

 
Estamos a afrontar o reto dun novo xeito de programar e dos cambios metodolóxicos derivados da aprendizaxe competencial. 

En calquera caso o noso alumnado da ESO adoita ter un déficit formativo, as veces acusado, como consecuencia de diferentes 
factores socio-culturais, recollidos no Plan Anual e no resto de documentos programáticos do Centro, e que obriga a un 
tratamento case que personalizado para reducir deficiencias de aprendizaxe básicas. O retrato preciso do alumnado que se 
incorpora este curso 2020-21 obterase a partir da avaliación inicial prevista e recollida na presente programación. 
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Cumpre sinalar que este curso, por mor da falla de matrícula na modalidade de humanidades, a marteria de Historia da arte, 

non acadaou a cifra mínima para poder ser impartida. 
 
A presente programación corresponde ao curso 2020-21 e está condicionada pola situación excepcional derivada da 

pandemia da COVID-19 que nos afecta desde marzo do presente ano. O impacto dos acontecementos que estamos a vivir non 
ten precedentes. A educación, en tanto que servizo esencial para o conxunto da sociedade, está a facer un enorme esforzo para 
facer fronte a esta dramática situación. Resulta obvio que diante desta crise, a nosa programación teña que axustar os contidos 
para dar resposta a escenarios posibles en función da evolución sanitaria, contemplando non so a actividade presencial, senón á 
semipresencial e non presencial, propoñendo ferramentas, metodoloxías de traballo e procedementos de avaliación aplicables a 
estes novos contextos.  

 
Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, remitidas pola Dirección Xeral de Educación para o desenvolvemento do 

terceiro trimestre do curso académico 2019/20, o noso departamento elaborou a correspondente adaptación da programación do 
curso 2019-2020 ás excepcionais circunstancias que se derivaron da suspensión das actividades presenciais no pasado mes de 
marzo. Nese documento se rexistraron as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas en cada un dos niveis académicos, para 
as que contemplamos un plan de recuperación e incorporación desas aprendizaxes non adquiridas ao presente curso escolar.  

 

2. ESCENARIOS POSIBLES EN FUNCIÓN DA EVOLUCIÓN SANITARIA. ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 
E/OU NON PRESENCIAL. 

 
 En función das instruccións recibidas pola Consellería de Educación, a presente programación do Departamento de 
Xeografía e Historia, contempla tres escenarios posibles en función da situación sanitaria: actividade lectiva presencial, 
semipresencial e non presencial. Abordaremos, en primeiro lugar, os criterios fundamentais para estes últimos escenarios, tanto 
se afecta a todo o grupo, como a parte do alumnado. 
 

2.1. ENSINO NON PRESENCIAL. FERRAMENTAS E METODOLOXÍAS DE TRABALLO. 
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 Se a declaración de casos positivos no Centro levase á necesidade de activar un escenario de aprendizaxe non presencial, 
aplicaremos as medidas recollidas non plan de continxencia do centro, que concretamos nos nos seguintes aspectos: 
 
 O noso departamento ten longa experiencia no uso da aula virtual, e durante o pasado confinamento foi de gran utilidade, 
polo que este curso seguirá sendo a plataforma de traballo ordinaria para o desenvolvemento da educación a distancia, tanto nos 
casos puntuais de alumnado en situación de corentena, coma nos casos de suspensión da actividade presencial para o conxunto 
do grupo, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a Consellería.  
 
 O acceso á aula virtual é coñecido xa pola totalidade do noso alumnado, que xa está matriculado nas materias 
correspondentes. En cada curso están incluídos os materiais de consulta e as tarefas e actividades, que incluirán exercicios de 
reforzo, comentarios de texto, pequenas investigacións e traballos programados. Tamén será a canle que utilizaremos os 
docentes para subir as correccións dos mesmos 
 
 Nun escenario de confinamiento parcial ou total a nosa programación procurará reforzar cada unha das unidades cun 
maior número de recursos relacionados cos estándares de aprendizaxe. As unidades subidas á plataforma conteñen 
presentacións -en power point- dos contidos asociados aos seus estándares de aprendizaxe, apuntamentos ou textos-resumo –
en formatos docx e pdf-, ademais doutros tipos de recursos como esquemas ou arquivos audiovisuais –youtube-. Finalmente, as 
unidades complétanse cun bloque de exercicios e actividades, baixo diferentes soportes e cun deseño apoiado en aprendizaxes 
competenciais, como exercicios, comentarios de textos e imaxes, elaboración de esquemas e mapas conceptuais.  
 
 A comunicación diaria co alumnado, levarase a cabo a través do foro da aula virtual e, de ser necesario, a través do correo 
electrónico corporativo, que se atopa dispoñible para alumnado e familias na portada da páxina web do instituto. Ao comezo de 
cada semana, se informará a cada grupo dos traballos programados e prazos de entrega, sen esquecer as particulares situacións 
individuais. Ao final de cada xornada lectiva, darase resposta ás posibles dúbidas sobre as actividades propostas. Tamén a 
través do foro se convocará ao alumnado ás clases telemáticas de ser o caso. 
 
 Pola súa banda, as metodoloxías a aplicar neste escenario, requiren complementar a aula virtual coas outras ferramentas 
coorporativas que está a poñer a nosa disposición a Consellería. A plataforma para videoconferencia CiscoWebex, servirá como 
medio de contacto co alumnado para levar a cabo sesións docentes, nas que se presentará o desenvolvemento das actividades 
semanais propostas, tal e como xa fixemos no pasado período de confinamento, polo que a maior parte do alumnado está 
familiarizado con este entorno. Tamén contemplamos a grabación destas sesións, cara a facilitar o seu aproveitamento en caso 
de enfermidade que impida asistir ás clases en directo, polo que este curso seguiremos con esa práctica docente.   
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2.2. ENSINO NON PRESENCIAL. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 
 Na recompilación das “evidencias de aprendizaxe” empregaranse ferramentas comúns de avaliación competencial que 
faciliten a análise das tarefas e a resolución individual de actividades, así como a redacción e a presentación de traballos escritos. 
Estes serán avaliados, preferentemente a través de “rúbricas” ou guías moi sinxelas, instrumento que facilita a valoración do 
desempeño do alumnado ao realizar calquera actividade ou tarefa, na forma axeitada ao seu nivel académico, valorando a 
presentación, a correcta redacción e resolución das mesmas.  

 

 As probas escritas como instrumento de avaliación tamén se empregarán, acomodando a súa realización ás condicións de 
non presencialidade mediante algunha solución técnica -gravación, tempos tasados, etc.- previamente consensuados co 
alumnado. Non obstante, estas probas serán moi limitadas no caso de confinamento. 
 
 En calquera caso, tanto para as notas trimestrais como para a final, teranse en conta as obtidas durante o período 
presencial, segundo os criterios sobre cualificación que constan na presente programación, engadindo a valoración de probas 
(30% na ESO 50% no bacharelato) e actividades (70% na ESO 50% no bacharelato) realizadas tanto en casos de confinamento 
individual como do grupo-clase. 
 

2.3. ALUMNADO CON DIFICULTADES PARA O ENSINO TELEMÁTICO. 
 

 Para garantir o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática por non dispoñer de acceso 
a rede ou non teña equipos informáticos, o noso centro, dentro do plan de continxencia, ten previsto despregar as oportunas 
medidas para ofrecer ás familias con tales dificultades, os medios informáticos básicos. Nos casos identificados, desde o 
Departamento farase un seguemento pormenorizado do uso destes equipos e das posibles dificultades que poidan xurdir, para 
poder, se fora necesario, complementar outras medidas de xeito coordinado co departamento de orientación; tales como, 
achegarlles en formato papel aqueles contidos e recursos esenciais para seguir o desenvolmento do curso.  
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS A PROGRAMACIÓN 
DO NOVO CURSO ESCOLAR 
 

 O Plan de recuperación deseñado se articulará e precisará a partir da análise dos resultados da avaliación inicial, coa 
finalidade de detectar as carencias e necesidades colectivas e/ou individuais do alumnado. E xunto a este traballo diagnóstico,  
faremos a selección dos estándares de aprendizaxes non adquiridos, que se incorporarán á presente programación 2020-21. O 
desenvolvemento destes aprendizaxe farase  dende un enfoque competencial e a través de propostas metodolóxicas activas e 
axustadas as necesidades concretas detectadas na citada avaliación inicial.  
 
 Unha das consecuencias da declaración do estado de alarma no último trimestre do pasado curso, foi a paralización do 
desenvolvemento de novos contidos, polo que quedaron sen traballar estándares de aprendizaxe que entendemos deben 
incorporarse no primeiro trimestre dos cursos seguintes en función da continuidade curricular de cada unha das materias. Tal e 
como indicamos na revisión da programación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020, estes contidos se abordarán a modo 
de bloque inicial de “recuperación”, que incluirá unha selección de estándares non traballados e que se consideran esenciais para 
poder desenvolver con garantías esas materias da ESO. Parécenos máis clarificador incluír estas aprendizaxes non adquiridas, 
que deben recuperarse, no correspondente capítulo de cada un dos cursos programados.      
   
Nas materias de bacharelato, non procede o devandito plan de recuperación, por tratarse de materias que non dependen 
directamente de coñecementos do pasado curso.   

4. CONTRIBUCIÓN DA XEOGRAFÍA E HISTORIA AO ESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Tal e como queda recollido na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no desenvolvemento das 
distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coa citada lei son: 

 
 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 Competencia dixital. 
 Aprender a aprender.  
 Competencias sociais e cívicas.  
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
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 Conciencia e expresións culturais. 
Desde as nosas materias –Xeografía, Historia e Arte- poténciase o desenvolvemento da competencia de comunicación 

lingüística, afondando nas habilidades de escoita, comprensión e exposición de mensaxes orais e escritos, que na etapa de 
Bacharelato requiren un maior nivel de desenvolvemento, e uns recursos máis complexos para manexarse nuns contextos 
comunicativos máis diversos e de nivel cognitivo superior. 

 
No desenvolvemento da materia empregarase unha terminoloxía propia que permitirá ao alumnado incorporar esta 

linguaxe e os seus termos para utilizalos nos momentos adecuados coa suficiente propiedade. Ase mesmo, a comunicación dos 
resultados de investigacións e outros traballos que realicen favorecerá o desenvolvemento da competencia en comunicación 
lingüística. As lecturas e os debates previstos permitirán a familiarización e uso da linguaxe económica. 

 
Respecto á competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía o alumnado aplicará estratexias 

para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Valorando a 
importancia do método científico na área das ciencias sociais.  

 
A competencia dixital, pola súa banda, desenvólvese fomentando a busca, selección e utilización de información en 

medios dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, formatos e linguaxes nos que se 
presenta a información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, táboas...). Tratarase de mellorar a busca selectiva 
de información (oral, impresa, audiovisual, dixital o multimedia), a súa análise, ordenación, interpretación e análise, para proceder 
á elaboración de pequenos informes, para ser expostos e debatidos na aula sempre que sexa posible. 

 
A adquisición da competencia para aprender a aprender  desenvolverase grazas ao carácter instrumental desta materia 

Nela operamos con modelos teóricos e tamén foméntase a análise e as dotes de observación do entorno, a iniciativa, a 
creatividade e o espírito crítico, o que debería favorecer a aprendizaxe autónoma. A materia favorece o traballo en grupo para a 
resolución de tarefas fomentando  actitudes de cooperación, solidaridade e respecto das opinións dos demais, o que contribúe á 
súa vez á adquisición das competencias sociais e cívicas. Os coñecementos económicos son unha parte fundamental da 
cultura cidadá, sensibilizada cada vez máis cos problemas económicos reais.  

 
Por suposto, a materia senta as bases do sentido de iniciativa e espírito emprendedor, xa que educa en actitudes e 

capacidades emprendedoras e  é quén de garantir a comprensión dos conceptos económicos básicos, que inclúe  
desenvolvemento de certas calidades persoais: a elección de recursos, a planificación, a resolución de problemas e la revisión de 
resultados.  
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4.1. APORTACIÓN DAS MATERIAS AOS PERFÍS COMPETENCIAIS.  
 

No seguintes cadros recóllense as matrices dos estándares de aprendizaxe seleccionados da nosa materia para a 
elaboración colexiada do Perfil competencial na ESO e no bacharelato. 

 

ESO 

CCL CMCCT CD CAA CSC      CSIEE CCEC       

XHB3.14.1 XHB1.11.1 XHB1.7.1 XHB3.19.2 XHB3.22.2   XHB3.3.1 

XHB3.19.2. XHB2.5.1 XHB2.5.1 XHB2.3.2 XHB2.5.1   XHB3.19.1 

XHB3.12.1 XHB1.5.2 XHB2.7.1 XHB2.5.1 XHB2.6.2   XHB3.12.1 

XHB1.5.2 XHB2.12.2 XHB2.12.2 XHB2.7.1 XHB2.12.2   XHB3.9.1 

XHB2.13.1 XHB9.3.1 XHB2.13.1 XHB2.13.1 XHB2.13.1   XHB1.2.1 

XHB1.2.1 
 

XHB10.2.2 XHB4.5.1 XHB2.13.2   XHB4.5.1 

XHB8.3.3 
 

  XHB8.3.3 XHB8.3.3   
 

  
  

  
  

 

  
  

  
  

 

  
  

  
  

 
  

 
  

 
     

 

 
 
 
 
 
 

1º ESO  
2º ESO  
3º ESO  
4º ESO  

 

 
 

 

PRIMEIRO DE BACHARELATO. HISTORIA DO MUNDO 
CONTEMPORÁNEOJJJJJNEO  

CCL CMCCT CD CAA CSC      CSIEE CCEC       

HMCB3.8.1 HMCB9.1.2 HMCB1.6.1 HMCB3.8.1 HMCB5.10.1 HMCB3.8.1 HMCB1.6.1 

HMCB8.4.3  HMCB3.8.1 HMCB8.4.3 HMCB5.10.2 HMCB5.10.2 HMCB3.8.1 

HMCB10.2.1  HMCB5.1.1 HMCB10.2.1 HMCB10.2.1 HMCB9.1.2 HMCB5.1.1 
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SEGUNDO BACHARELATO. HISTORIA DE ESPAÑA 

CCL CMCCT CD CAA CSC      CSIEE CCEC       

HEB0.1.1 HEB8.2.1 HEB0.2.1 HEB0.1.1 HEB5.5.1 HEB1.1.10 HEB1.1.10 

HEB1.1.10 HEB8.2.3 HEB3.4.1 HEB11.2.1 HEB10.4.1 HEB3.4.1 HEB3.4.1 

HEB11.2.1  HEB0.2.1 HEB10.4.1 HEB11.2.1 HEB5.5.1 HEB10.4.1 

 

SEGUNDO BACHARELATO. XEOGRAFÍA 

CCL CMCCT CD CAA CSC      CSIEE CCEC       

XHB5.4.1. XHB5.5.1. XHB6.10.1. XHB5.4.3 XHB5.5.1. XHB6.10.1  

. XHB5.4.3 XHB8.3.2. XHB7.8.1 XHB5.5.1. XHB12.5.1.   

XHB6.10.1 XHB4.5.2 XHB8.3.2. XHB9.7.1. XHB6.10.1   

 

5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: TEMPORALIZACIÓN, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA . 

 
En resposta aos contidos establecidos na Orde 1 de agosto de 2017 publicada pola Consellería para a elaboración das 

programacións LOMCE, recóllese a temporalización das unidades que se desenvolverán para acadar os estándares de 
aprendizaxe asociados aos criterios de avaliación.  
  

De seguido rexístranse nunhas táboas sinópticas os epígrafes recollidos na citada Orde: Estándares de aprendizaxe 
avaliables, temporalización e procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

A secuenciación e temporalización dos estándares de aprendizaxe avaliables a traves da  cales desenvolveranse o diferentes 
contidos que serán programados no seu correspondente nivel de concreeción curricular: é dicir programación de aula trimestral. É 
unha proposta aberta que poderá modificarse en función do grao de desenvolvemento acadado nos mesmos (que dependerá da 
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formación inicial e das características e intereses do alumnado ), do calendario de actividades do centro e a da dispoñibilidade de 
materiais, documentación, ordenadores e internet, entre outras condicións imprevisibles ao comezo do trimestre. 

 

5.1.  PRIMEIRO DA ESO. 
 

Neste caso, non procede establece un plan de recuperación, por tratarse do primeiro curso da ESO, no que o punto de partida 
da materia é asequible ao alumnado que procede de primaria. 
 

 TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS        /   INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

 CRITERIOS 
CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

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

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

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba  14%  7% 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA  ESCALA-RÚBRICA  10%  5% 

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

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

ACTIVIDADES  Caderno_ aula  10%  5% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba  14%  7% 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA  ESCALA-RÚBRICA  10%  5% 

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

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba  14%  7% 

 B1.5. Localizar no mapamundi físico  XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais  PROBA ESCRITA  Valoración dos  14%  7% 
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as principais unidades do relevo 
mundiais, os grandes ríos e as 
grandes zonas climáticas, e 
identificar as súas características. 

unidades do relevo europeo e mundial. distintos apartados da 
proba 

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

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

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba 

 14%  7% 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 20%  10% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba  10%  5% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba  20%  10% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba  10%  5% 

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba  20%  10% 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 5%  3% 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 15%  8% 
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 TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS        /   INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

 CRITERIOS 
CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 2ª AVALIACIÓN 

 

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

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

ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 

 10%  5% 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 20%  10% 

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

 Valoración dos distintos 
apartados da proba 

 14%  7% 

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 

 4%  2% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos 
apartados da proba 

 14%  7% 

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

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

ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 

 10%  5% 

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

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

PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos 
apartados da proba 

 14%  7% 

 B3.6. Entender o proceso de 
hominización. 

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

 Valoración dos distintos 
apartados da proba  14%  7% 

 B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade  XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da 
 TRABALLO  ESCALA-RÚBRICA  10%  5% 
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 3ª 
AVALIACIÓN 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba 

 15%  7,5% 

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

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 

 3%  1,5% 

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 

 7%  3,5% 

 B3.14. Identificar as principais  XHB3.14.1. Explica como materializaban  PROBA ESCRITA  Valoración dos  15%  7,5% 

Antiga, e distinguir a escala temporal 
de etapas como estas. 

historia antiga. INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 15%  8% 

 B3.9. Coñecer as características da 
vida humana correspondentes aos 
dous períodos en que se divide a 
Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

 XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os 
dous períodos en que se divide a 
prehistoria e describe as características 
básicas da vida en cada un.   PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos 
apartados da proba 

 25%  12,5% 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 25%  12,5% 

 B3.10. Identificar os primeiros ritos 
relixiosos. 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 15%  7,5% 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 10%  5% 
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características da relixión exipcia. os exipcios a súa crenza na vida do alén.  distintos apartados da 
proba 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN-
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 7%  3,5% 

 B3.15. Localizar e describir algúns 
exemplos arquitectónicos de Exipto e de 
Mesopotamia. 

 XHB3.15.1. Localiza nun mapa os 
principais exemplos da arquitectura 
exipcia e da mesopotámica. 

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 

 4%  2% 

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

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

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba 

 15%  7,5% 

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 

 2%  1% 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN-
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 6%  3% 

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

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 
 1%  0,5% 

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 

 3%  1,5% 

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

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

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba  15%  7,5% 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN-
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 7%  3,5% 

 B3.20. Caracterizar os trazos principais 
da sociedade, a economía e a cultura 

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 
 10%  5% 
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romanas, e recoñecer os conceptos de 
cambio e continuidade na historia da 
Roma antiga. 

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 

 10%  5% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba 

 20%  10% 

 B3.22. Establecer conexións entre o 
pasado da Hispania romana e o 
presente. 

 XHB3.22.1. Fai un mapa da Península 
Ibérica onde se reflicten os cambios 
administrativos en época romana. 

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 

 Caderno_aula 

 15%  7,5% 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN-
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 25%  12,5% 

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

 Valoración dos 
distintos apartados da 
proba  20%  10% 

 

5.1.1 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.  

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  CONTIDOS  GRAO MÍNIMO 

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

 A Terra: a Terra no Sistema Solar. 
 Explica os movementos astronómicos –rotación e traslación-  e 

coñece as súas consecuencias. 

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

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

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

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

 Localización. Latitude e lonxitude. 
 Localiza os  lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

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

 Trazos principais do relevo do mundo. Clima: 
elementos e factores. Diversidade climática no 
planeta 

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

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

hidrografía. continentes,  ríos e cadeas montañosas principais. 

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

 Unidades do relevo do espazo xeográfico 
europeo. 

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

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

 Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico 
europeo. 

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

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

 Fontes históricas. 
 Coñece o concepto de fonte histórica e distingue entre fontes 

primarias e secundarias 

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

 Cambio e continuidade. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

 

 Elabora e interpreta correctamente “liñas de tempo”. 

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

 Evolución das especies e a hominización  Coñece os cambios principais do proceso de hominización. 

 XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos 
en que se divide a prehistoria e describe as 
características básicas da vida en cada un 

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

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

 Prehistoria galega: megalitos e petróglifos. 

 Compara aspectos económicos, sociais, culturais e políticos dos 
dous grandes períodos da Prehistoria. 

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

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

 Relixión exipcia. 

 Coñece os principais aspectos económicos, sociais, culturais e 
políticos das dúas grandes civilizacións fluviais. 

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

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

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

 Grecia e o helenismo: arte, ciencia, teatro e 
filosofía. 

 Coñece os principais aspectos económicos, sociais, culturais e 
políticos das civilización grega. 

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

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

 Arte romana: arquitectura, escultura e pintura. 

 Península Ibérica: pobos prerromanos; Hispania 
romana; Gallaecia. Proceso de romanización. A 
cidade e o campo 

 Coñece os principais aspectos económicos, sociais, culturais e 
políticos das civilización grega. 

 XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización 
en distintos ámbitos sociais e xeográficos.  
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5.2. SEGUNDO DA ESO 
 

Tal e como quedou reflectido na adaptación da programación didáctica do Departamento para o último trimestre do curso 19-
20, incorpórase un un bloque inicial de “recuperación” que inclúe unha selección de estándares relacionados cos contidos de 
Prehistoria, Civilizacións urbanas, grega e romana, que consideramos esenciais para desenvolver con garantías o currículo do 
curso. Neste plan de recuperación abordaranse, durante o primeiro trimestre deste curso os seguintes estándares: XHB3.3.1, 
XHB3.6.1, XHB3.9.1, XHB3.11.1, XHB3.14.1, XHB3.16.1, XHB3.19.1, XHB3.21.1, XHB3.22.3. Os contidos e grao mínimo de 
consecución para superar a materia, están recollidos no curso de 1º da ESO. 

 

 TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DA AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

 B3.4. Entender que os 
acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 
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do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

 2º avaliación  B3.8. Explicar a organización 
feudal e as súas 
consecuencias. 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TRABALLO 

 Rúbrica 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TRABALLO 

 Rúbrica 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

 B3.12. Comprender as  XHB3.12.1. Describe características da arte románica,  TRABALLO 
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características e as 
funcións da arte na Idade 
Media. 

gótica e islámica.  Rúbrica 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

 B1.4. Situar no mapa de 
Galicia as unidades e os 
elementos principais do 
relevo, así como os 
grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos. 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

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

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

 TRABALLO 

 Rúbrica 

 3º avaliación  B2.1. Comentar a información 
en mapas do mundo sobre 
a densidade de poboación 
e as migracións. 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

 B2.2. Analizar a poboación 
europea no relativo á súa 
distribución, evolución e 
dinámica, e ás súas 
migracións e políticas de 
poboación. 

 XHB2.2.1. Explica as características da poboación 
europea. 

  

 TRABALLO 

 Rúbrica 

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

 TRABALLO 

 Rúbrica 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TRABALLO 

 Rúbrica 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TAREFAS DE AULA 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TRABALLO 

 Rúbrica 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

 TRABALLO 

 Rúbrica 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

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

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

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 
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5.2.1 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

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

Identifica algún elemento material, cultural e ideolóxico do noso 
pasado. 

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

Ordea temporalmente algúnsf feitos históricos. 

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

Realizar diversos eixos cronolóxicos. 

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

Uiliza o vocabulario histórico e artístico propio da materia. 

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

Comparar as diferentes formas de vida do Imperio Romano e dos 
reinos xermánicos. 

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

Explica as características da sociedade feudal. 

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

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

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

Comenta mapas do proceso de conquista e repoboación na 
Península Ibérica. 

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

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

Coñece as causas da crise do século XIV e os cambios que anuncian 
a Idade Moderna. 

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

Recoñece as características máis importantes da arte románica, 
gótica e islámica. 

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

Localiza algúns espazos xeográficos e lugares nun mapa de España 
e Galicia utilizando as coordenadas xeográficas. 

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

Sitúa nun mapa as principais unidades do relevo español. 

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

Sitúa nun mapa de Galicia as principais unidades de relevo galego. 

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

Localiza nun mapa mundial as áreas máis densamente poboadas. 

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

Expón as principais consecuencias das ondas migratorias. 
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XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. Cita as principais características da poboación europea. 

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

Analiza unha pirámide de poboación española. 

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

Coñece a emigración galega: as súas etapas e os principais destinos. 

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

Recoñece os elementos que diferencian o espazo urbano e o rural en 
Europa. 

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente Difefencia os distintos tipos de cidades do noso continente. 
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5.3 TERCEIRO DA ESO 
 

 

Tal e como quedou reflectido na adaptación da programación didáctica do Departamento para o último trimestre do curso 19-
20, incorpórase un un bloque inicial de “recuperación” que inclúe unha selección de estándares relacionados cos contidos de 
xeografía física e humana, que consideramos esenciais para desenvolver con garantías o currículo do curso. Neste plan de 
recuperación abordaranse, durante o primeiro trimestre deste curso os seguintes estándares: XHB1.3.1, XHB1.4.1, XHB2.1.1, 
XHB2.1.2, XHB2.2.1, XHB2.3.1, XHB2.4.1, XHB2.6.1 e XHB2.6.2. Os contidos e grao mínimo de consecución para superar a 
materia, están recollidos no curso de 2º da ESO. 

 
 

 TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 PROCEDEMENTO    /   INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

 CRITERIOS 
CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 1ª AVALIACIÓN 

 

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

 XHB1.1.3. Coñece e interpreta 
os tipos mapas temáticos 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 12%  6% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 20%  10% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 15%  7.5% 

 B2.3. Recoñecer as 
actividades económicas 
que se realizan en 
Europa nos tres 
sectores, identificando 

 XHB2.3.1. Diferencia os sectores 
económicos europeos. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 15%  7.5% 
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distintas políticas 
económicas. 

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

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 20%  10% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 18%  9% 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-
RÚBRICA 

 20%  10% 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-
RÚBRICA 

 15%  7.5% 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-
RÚBRICA 

 20%  10% 

 XHB2.6.4. Identifica e nomea 
algunhas enerxías alternativas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 20%  10% 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-
RÚBRICA 

 25%  12.5% 
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 TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 PROCEDEMENTO    /   INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

 CRITERIOS 
CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 2ª AVALIACIÓN  B2.8. Explicar a 
distribución desigual das 
rexións industrializadas 
no mundo. 

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 15%  7.5% 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-
RÚBRICA 

 15%  7.5% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 15%  7.5% 

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 12%  6% 

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 16%  8% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 15%  7.5% 

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 12%  6% 

 B2.12. Analizar gráficos  XHB2.12.1. Comparar as  RESOLUCIÓN  Caderno_ aula  10%  5% 
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de barras por países e 
textos onde se reflictan 
os niveis de consumo, o 
comercio desigual e a 
débeda externa entre 
países en 
desenvolvemento e os 
desenvolvidos. 

características do consumo 
interior de países como Brasil e 
Francia. 

ACTIVIDADES 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-
RÚBRICA 

 20%  10% 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-
RÚBRICA 

 20%  10% 

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

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-
RÚBRICA 

 30%  15% 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-
RÚBRICA 

 20%  10% 

 

 TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 PROCEDEMENTO    /   INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

 CRITERIOS 
CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

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

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 5%  2.5% 

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 5%  2.5% 
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estudo e a súa 
interpretación. 

históricos. 

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

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

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 8%  4% 

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

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 7%  3.5% 

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

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 15%  7.5% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 20%  10% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 20%  10% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 20%  10% 

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

 XHB3.10.1. Distingue as 
características de réximes 
monárquicos autoritarios, 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos 

distintos 
apartados da 

 16%  8% 
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monarquías modernas. parlamentarios e absolutos. proba 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 16%  8% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 16%  8% 

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 16%  8% 

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

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-
RÚBRICA 

 20%  10% 

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

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

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos 
distintos 
apartados da 
proba 

 16%  8% 

 
 

 

 

 



Departamento de Xeografía e Historia. I.E.S.Ricardo Carballo Calero. Ferrol. 
Curso 2020/2021 

 

 
 

33 

5.3.1  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.  

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  CONTIDOS MÍNIMOS  INDICADORES DE LOGRO 

 XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos  Localización. Latitude e lonxitude  Localiza correctamente calquera feito xeográfico 
nun mapa ou nun atlas virtual. 

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

 Organización política e territorial de 
España. 

 Localiza correctamente as CCAA, as súas capitais 
e as provincias e illas 

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

 . Sectores de actividade económica 
 Identifica os sectores económicos, a súa 

aportación ao PIB e a porcentaxe de poboación 
activa. E relaciona estes valores coa grao de 
desenvolvemento no mundo. 

 XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 

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

 Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento 
sustentable. 

 Comprende e define os fundamentos do 
desenvolvemento sostible. 

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

 Recursos naturais e actividades 
agrarias. 

 Coñece as actividades encadradas no sector 
primario e localiza as principais zonas agrarias e 
forestais no mundo 

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

 As principais zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía no mundo. 

 Coñece as principais fontes enerxéticas no mundo 
e as localiza nun mapa.  

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

 XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.  As enerxías alternativas  Coñece os principais problemas ambientais 
derivados das fontes enerxéticas –petróleo e 
carbón- e nomea as principais enerxías 
alternativas. 

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

 Sector industrial. Rexións 
industrializadas do mundo. 

 Localiza as principais rexións industriais no 
mundo. 

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

 Actividades terciarias: comercio. 

 Coñece os indicadores máis empregados na 
medición dos intercambios económicos. A balanza 
comercial e de pagos. 

 Coñece os grandes bloques comerciais existentes 
na actualidade. 

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

 XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques 
comerciais e as razóns polas que se constitúen. 
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 XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos 

 Turismo. 

 Define o fenómeno do turismo e identifica os seus 
principais tipos. E recoñece os seus efectos 
positivos e negativos. 

 Coñece a importancia do turismo na economía 
española e galega pola súa aportación ao PIB e a 
porcentaxe de poboación activa. 

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

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

 Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior. 

  

 Define o Renacemento e o Humanismo desde o 
punto de vista social, económico e político. 

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

 Arte renacentista e barroca. 

  

 Coñece os trazos característicos da arquitectura, 
escultura e pintura renacentista. E recoñece 
exemplos destacados. 

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

 Principais manifestacións da cultura 
dos séculos XVI e XVII. 

 Comenta a grandes rasgos obras características 
deste período. 

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

 Estado moderno: monarquías 
autoritarias, parlamentarias e 
absolutas. 

 Coñece as principais características das 
monarquías absolutas, autoritarias e 
parlamentarias. 

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

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

 Describe as características do reinado dos Reis 
Católicos. 

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

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

 Coñece as principais razóns e feitos da descuberta 
de América, e da súa conquista e colonización. 

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

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

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

 Describe as razóns da Reforma/Contrareforma. 
Explica as políticas dos Austria e as razóns que 
levaron á guerra dos Trinta Anos. 
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5.4 CUARTO DA ESO  
 

Tal e como quedou reflectido na adaptación da programación didáctica do Departamento para o último trimestre do curso 19-
20, incorpórase un un bloque inicial de “recuperación” que inclúe unha selección de estándares relacionados cos contidos do final 
da Idade media e inicios da Idade Moderna, que consideramos esenciais e doados de encaixar no presente curso, que sempre 
iniciamos co Antigo Réxime. Os estándares que quedaron pendentes do pasado curso XHB3.7.1, XHB3.8.1, XHB3.9.1, 
XHB3.10.1, XHB3.11.1, XHB3.12.1, XHB3.12.2 e XHB3.13.1, abordaranse incluídos globalmente como antecedentes da etapa 
mencionada. Os contidos e grao mínimo de consecución para superar a materia, están recollidos no curso de 3º da ESO. 

  

 TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

 1º AVALIACIÓN  B10.2. Explicar as características de 
cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo 
da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

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

PROBA ESCRITA  
Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

PROBA ESCRITA  
Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

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

PROBA ESCRITA  
Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

PROBA ESCRITA  
Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

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

PROBA ESCRITA  
Valoración dos distintos apartados da proba. 
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 B1.3. Coñecer os avances da 
Revolución Científica desde os 
séculos XVII e XVIII. 

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

TRABALLO 

Rúbrica 

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

TRABALLO  

Rúbrica 

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

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B2.2. Identificar os principais feitos 
das revolucións liberais burguesas 
en Europa e América nos séculos 
XVIII e XIX. 

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais 
feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira 
metade do século XIX, acudindo a explicacións 
causais, e sinala os proles e os contras. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B3.3. Entender o concepto de 
progreso, e os sacrificios e os 

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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avances que leva consigo. 

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

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B3.5. Coñecer os principais avances 
científicos e tecnolóxicos do 
século XIX, e a súa relación coas 
revolucións industriais 

 XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e 
sincrónico, cos principais avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

TAREFAS DE AULA  

Observación. 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

 

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

PROBA ESCRITA  

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

 

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

TRABALLO 

Rúbrica 

 XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e 
asiáticos. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B5.1. Coñecer e comprender os 
acontecementos, os feitos e os 
procesos máis importantes do 
período de entreguerras, e a súa 
conexión co presente, e estudar a 
xerarquía causal nas explicacións 
históricas sobre esta época. 

 XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 
históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B6.1. Coñecer as causas da II  XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente TAREFAS DE AULA  



Departamento de Xeografía e Historia. I.E.S.Ricardo Carballo Calero. Ferrol. 
Curso 2020/2021 

 

 
 

39 

Guerra Mundial. importancia dunhas causas ou outras segundo as 
narrativas). 

Observación 

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

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

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B6.3. Entender o contexto en que se 
desenvolveu o Holocausto na 
guerra europea e as súas 
consecuencias. 

 XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na 
historia mundial. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 3ª AVALIACIÓN  B7.1. Entender os avances 
económicos dos réximes 
soviéticos e os perigos do seu 
illamento interno, así como os 
avances económicos do "Welfare 
State" en Europa. 

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

PROXECTO 

Rúbrica 

 B7.2. Comprender o concepto de 
crise económica e a súa 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 
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repercusión mundial nun caso 
concreto. 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B8.1. Interpretar procesos a medio 
prazo de cambios económicos, 
sociais e políticos a nivel mundial. 

 XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das 
nacións no novo mapa político europeo desa época 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

TRABALLO 

Rúbrica 

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

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

TAREFAS DE AULA  

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

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

TRABALLO 

Rúbrica 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

TRABALLO 

Rúbrica 

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

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 
revolucións industriais do século XIX coa revolución 
tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

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

TAREFAS DE AULA  

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

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

TAREFAS DE AULA  

Observación 

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

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

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 

5.4.1 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA 
 
HB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e 

o Parlamentarismo. 

Antigo Réxime: características básicas da economía, sociedade e organización 
política: absolutismo, parlamentarismo e despotismo ilustrado. 
A Ilustración: a crítica da economía, sociedade e organización política do Antigo 
Réxime. 
O reformismo borbónico: orixe e estrutura da cidade de Ferrol 

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

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

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

Causas da Revolución Francesa. 
Consecuencias políticas e sociais da Revolución Francesa. 
Guerra  e revolución liberal en España: a labor das Cortes de Cádiz.  
Principios da Restauración absolutista.   
A loita entre absolutismo e liberalismo: vagas revolucionarias  XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 

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

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

Factores que impulsaron a revolución Industrial en Inglaterra: revolución agrícola,  
revolución dos transportes e orixe do capitalismo 
Consecuencias económicas e sociais da industrialización europea. 
Os inicios do movemento obreiro. marxismo e anarquismo.  

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

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

Concepto de Nacionalismo e novos estados en Europa.  
Causas do imperialismo. Intereses das principais potencias europeas. 
Consecuencias do Imperialismo. 
Causas e fases da I Guerra Mundial. 
Causas e consecuencias da Revolución Soviética. 
 
 

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

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

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

 

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. Causas e consecuencias da crise económica dos anos trinta. 
Bases ideolóxicas do fascismo, nacionalsocialismo e estalinismo. 

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en 
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Europa. Principais reformas da II República española. 
Causas da Guerra Civil española. 
 

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

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

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

Causas e consecuencias da II Guerra Mundial. 
Orixe ideolóxico e manifestacións do holocausto 
Principais conflitos derivados da guerra fría 
Características comúns dos procesos de descolonización. XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 

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

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador 

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa Elementos principais do estado de benestar 
Características políticas, económicas e sociais do franquismo. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as 

fases da ditadura de Franco 

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

Modificacións territoriais trala caída do modelo soviético 
A construción da unidade europea. 
Características da transición política en España 
Trazos fundamentais da constitución de 1978 e do Estatuto de autonomía de Galicia. 
 

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

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

Comentario de mapas, gráficos, liñas de tempo e textos históricos moi relevantes do 
período contemporáneo. 
 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario Antigo Réxime, absolutismo, parlamentarismo, mercantilismo, colonialismo, 
capitalismo comercial, economía-mundo, sociedade estamental, sociedade de 
clases, burguesía, proletariado, revolución industrial, capitalismo industrial e 
financeiro, movemento obreiro, marxismo, anarquismo, liberalismo (económico, 
político e social), nacionalismo, sufraxismo, democracia, ditadura, guerra fría, Unión 
Europea, transición política, constitución, revolución tecnolóxica, globalización etc.  
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5.5 HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º DE BACHARELATO  
 

TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

1º AVALIACIÓN  B1.1. Definir e esquematizar os trazos do 
Antigo Réxime, describindo os seus aspectos 
demográficos, económicos, políticos, sociais 
e culturais, utilizando diferentes tipos de 
diagramas. 

 HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo 
Réxime dun texto proposto que os conteña. 

PROBA ESCRITA  
Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información 
escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa ao Antigo 
Réxime. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo 
Réxime en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB1.1.4. Elabora mapas conceptuais que 
explican os trazos característicos do Antigo 
Réxime. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo 
Réxime enumerar as que afectan a 
economía, a poboación e a sociedade. 

 HMCB1.2.1. Explica as transformacións do 
Antigo Réxime que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos trazos 
do Antigo Réxime do século XVII e o século 
XVIII. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do 
século XVII resumindo as características 
esenciais do sistema e valorando o papel das 
revolucións para alcanzar as transformacións 
necesarias para logralo. 

 HMCB1.3.1. Describe as características do 
parlamentarismo inglés a partir de fontes 
históricas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB1.3.2. Distingue as revolucións 
inglesas do século XVII como formas que 
promoven o cambio político do Antigo 
Réxime. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co  HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da PROBA ESCRITA  
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Liberalismo de comezo do século XIX, 
establecendo elementos de coincidencia 
entre ambas as ideoloxías. 

Ilustración e as do Liberalismo de comezos 
do século XIX. 

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e as 
diferenzas entre as ideas da Ilustración e o 
Liberalismo de comezos do século XIX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B1.5. Describir as relacións internacionais do 
Antigo Réxime demostrando a idea de 
equilibrio europeo. 

 HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os 
países ou reinos en función dos conflitos en 
que interveñen. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do 
Antigo Réxime e seleccionar as obras máis 
destacadas. 

 HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de 
arte do Rococó. 

TRABALLO  

Rúbrica 

 B2.1. Obter información que permita explicar 
as revolucións industriais do século XIX, 
seleccionándoa das fontes bibliográficas ou 
en liña nas que se ache dispoñible. 

 HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira 
Revolución Industrial. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B2.2. Describir as Revolucións Industriais do 
século XIX e establecer os seus trazos 
característicos e as súas consecuencias 
sociais 

 HMCB2.2.1. Explica razoadamente a 
evolución cara á segunda Revolución 
Industrial. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB2.2.2. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas revolucións 
industriais. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B2.3. Enumerar os países que iniciaron a 
industrialización, localizalos adecuadamente 
e establecer as rexións onde se produce ese 
avance. 

 HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países 
industrializados e as súas rexións industriais. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen 
o desenvolvemento económico do sector 
industrial dos primeiros países 
industrializados, a partir de fontes 
historiográficas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito ou o 
fracaso da industrialización en España e en 
Galicia.  

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B2.4. Identificar os cambios nos transportes, 
na agricultura e na poboación que influíron 

 HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis 
relevantes do século XIX asociándoos ao 

PROBA ESCRITA  
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ou foron consecuencia da Revolución 
Industrial do século XIX. 

proceso da Revolución Industrial. Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a 
cidade industrial británica. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os 
elementos propios da vida nunha cidade 
industrial do século XIX. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a 
evolución da extensión das redes de 
transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B2.5. Analizar e seleccionar ideas que 
identifiquen as características da economía 
industrial e do liberalismo económico. 

 HMCB2.5.1. Explica as causas e 
consecuencias das crises económicas e as 
súas posibles solucións a partir de fontes 
históricas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B2.6. Coñecer as correntes de pensamento 
que pretenden mellorar a situación da clase 
obreira do século XIX. 

 HMCB2.6.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da Revolución 
Industrial: socialismo utópico, socialismo 
científico e anarquismo. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB2.6.2. Distingue e explica as 
características dos tipos de asociacionismo 
obreiro. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.1. Analizar a evolución política, 
económica, social, cultural e de pensamento 
que caracteriza a primeira metade do século 
XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e 
os símbolos, e encadrándoos en cada 
variable analizada.  

 HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que 
inclúan diacronía e sincronía dos 
acontecementos da primeira metade do 
século XIX. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B3.2. Describir as causas e o 
desenvolvemento da independencia de 
Estados Unidos, e establecer as causas máis 
inmediatas e as etapas da independencia. 

 HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na 
guerra de independencia dos Estados Unidos 
a partir de fontes historiográficas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.3. Explicar, a partir de información obtida 
en internet, a Revolución Francesa de 1789, 

 HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución 
Francesa de 1789. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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incluíndo cada idea obtida nas causas, no 
desenvolvemento e nas consecuencias. 

 HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o 
desenvolvemento da Revolución Francesa. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, 
localizar a súa expansión europea e 
establecer as súas consecuencias. 

 HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a 
extensión do Imperio Napoleónico. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.5. Analizar a transcendencia para Europa 
do Congreso de Viena e a restauración do 
absolutismo, e identificar as súas 
consecuencias para os países implicados. 

 HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as 
conclusións do Congreso de Viena, e 
relaciónaas coas súas consecuencias. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 
1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas 
causas e o seu desenvolvemento. 

 HMCB3.6.1. Compara as causas e o 
desenvolvemento das revolucións de 1820, 
1830 e 1848. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de 
Italia e Alemaña, obtendo o seu 
desenvolvemento a partir da análise de 
fontes gráficas. 

 HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación 
de Italia e a de Alemaña a partir de fontes 
gráficas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas 
de comezos do século XIX, obtendo 
información de medios bibliográficos ou de 
internet e presentándoa adecuadamente. 

 HMCB3.8.1. Establece as características 
propias da pintura, a escultura e a 
arquitectura do Neoclasicismo e o 
Romanticismo a partir de fontes gráficas. 

TRABALLO  

Rúbrica 

 B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a 
independencia de Hispanoamérica. 

 HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico 
explicativo da independencia das colonias 
hispanoamericanas ao comezo do século 
XIX. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

2º AVALIACIÓN  B4.1. Describir as transformacións e os 
conflitos xurdidos a finais do século XIX e 
comezos do século XX, e distinguir o seu 
desenvolvemento e os factores 
desencadeadores. 

 HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se 
expliquen as cadeas causais e os procesos 
dentro do período de finais do século XIX e 
comezos do XX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B4.2. Analizar a evolución política, social e 
económica dos principais países europeos, 
ademais de Xapón e os Estados Unidos a 
finais do século XIX, e presentar información 
que explique tales feitos. 

 HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico con 
feitos que explican a evolución durante a 
segunda metade do século XIX de Inglaterra, 
Francia, Alemaña, o Imperio Austrohúngaro, 
Rusia, os Estados Unidos e Xapón. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 
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 HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as 
características que permiten identificar a 
Inglaterra vitoriana.  

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época 
de Napoleón III en Francia. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 HMCB4.2.4. Identifica e explica 
razoadamente os feitos que converten 
Alemaña nunha potencia europea durante o 
mandato de Bismarck. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B4.3. Describir a expansión imperialista de 
europeos, xaponeses e estadounidenses a 
finais do século XIX, e establecer as súas 
consecuencias. 

 HMCB4.3.1. Identifica e explica 
razoadamente as causas e as consecuencias 
da expansión colonial da segunda metade do 
século XIX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as 
colonias das potencias imperialistas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas 
de alianzas do período da Paz Armada. 

 HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países 
máis destacados durante a Paz Armada. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B4.5. Distinguir os acontecementos que 
conducen á declaración das hostilidades da I 
Guerra Mundial, e desenvolver as súas 
etapas e as súas consecuencias. 

 HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas as causas da I 
Guerra Mundial. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB4.5.2. Comenta símbolos 
conmemorativos vinculados á I Guerra 
Mundial. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da 
Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e 
imaxes sobre as consecuencias da I Guerra 
Mundial. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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 B5.1. Recoñecer as características do 
período de Entreguerras inseríndoas nos 
correspondentes aspectos políticos, 
económicos, sociais ou culturais. 

 HMCB5.1.1. Explica as características do 
período de Entreguerras a partir de 
manifestacións artísticas e culturais de 
comezos do século XX. 

TRABALLO  

Rúbrica 

 B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da 
Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as 
súas etapas e os seus protagonistas máis 
significativos, e establecer as súas 
consecuencias. 

 HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das 
causas da Revolución Rusa de 1917. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de 
febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.3. Identificar os tratados de paz da I 
Guerra Mundial e establecer como unha 
consecuencia o xurdimento da Sociedade de 
Nacións. 

 HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados 
de paz da I Guerra Mundial e analiza as súas 
consecuencias a curto prazo.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a 
Sociedade de Nacións nas relacións 
internacionais, a partir de fontes históricas.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir 
os factores desencadeadores e as súas 
influencias na vida cotiá. 

 HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran 
Depresión. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a 
crise económica de 1929. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.5. Recoñecer a transcendencia dos 
fascismos europeos como ideoloxías que 
conduciron ao desencadeamento de conflitos 
no panorama europeo do momento. 

 HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o 
nazismo alemán. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos 
fascismos europeos da primeira metade do 
século XX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.6. Comprender as relacións internacionais 
no período de entreguerras como elementos 
importantes das causas da II Guerra Mundial. 

 HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes 
contrapostas as relacións internacionais 
anteriores ao estoupido da II Guerra Mundial. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.7. Identificar e explicar as 
desencadeadores da II Guerra Mundial, así 
como os feitos máis característicos. 

 HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas 
desencadeadores da II Guerra Mundial a 
partir de fontes históricas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.8. Establecer as etapas do 
desenvolvemento da II Guerra Mundial, 

 HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra 
Mundial tanto na fronte europea como na 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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distinguindo as que afectaron a Europa e as 
que afectaron aos Estados Unidos e a 
Xapón. 

guerra do Pacífico. 

 HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II 
Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.9. Analizar o papel da guerra mundial 
como elemento de transformación da vida 
cotiá. 

 HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II 
Guerra Mundial. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.10. Entender o contexto en que se 
desenvolveu o Holocausto na guerra europea 
e as súas consecuencias. 

 HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o 
Holocausto levado a cabo pola Alemaña nazi. 

TRABALLO  

Rúbrica 

 HMCB5.10.2. Recoñece a significación do 
Holocausto na historia mundial. 

TRABALLO  

Rúbrica 

 B5.11. Obter e seleccionar información 
escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa á 
posguerra. 

 HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a 
intervención da ONU nas relacións 
internacionais e nos asuntos de 
descolonización. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B6.1. Describir os feitos políticos, 
económicos, sociais e culturais que explican 
o xurdimento dos dous bloques antagónicos, 
clasificándoos e presentándoos 
adecuadamente. 

 HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países 
que formaban os bloques comunista e 
capitalista. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a 
coexistencia pacífica e a distensión, e as 
súas consecuencias, e establecer 
acontecementos que exemplifiquen cada 
unha destas etapas das relacións 
internacionais. 

 HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos 
da Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B6.3. Distinguir feitos que explican o 
enfrontamento entre os bloques comunista e 
capitalista, revisando as novas dos medios 
de comunicación da época. 

 HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e imaxes 
que se identifiquen co mundo capitalista e o 
mundo comunista. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, 
imaxes, mapas e gráficas que expliquen a 
evolución de ambos os bloques enfrontados 
na Guerra Fría, e sinala a que bloque 
pertence e algúns motivos que explican esa 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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pertenza. 

 B6.4. Comparar e analizar o modelo 
capitalista co comunista desde os puntos de 
vista político, social, económico e cultural, e 
exemplificar coa selección de feitos que 
durante este período afectan as dúas 
grandes superpotencias: a URSS e os 
Estados Unidos. 

 HMCB6.4.1. Explica algunhas características 
da economía capitalista a partir de gráficas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB6.4.2. Explica algunhas características 
da economía comunista a partir de gráficos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB6.4.3. Establece razoadamente e 
comparativamente as diferenzas entre o 
mundo capitalista e o comunista. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do 
mundo occidental e do mundo comunista. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

3º AVALIACIÓN  B7.1. Explicar os motivos e os feitos que 
conducen á descolonización, e establecer as 
causas e os factores que explican o proceso. 

 HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas 
afectadas pola descolonización e os seus 
conflitos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B7.2. Describir as etapas e as consecuencias 
do proceso descolonizador, e identificar as 
que afectan a unhas colonias e a outras, 
establecendo feitos e personaxes 
significativos de cada proceso. 

 HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as 
causas, os feitos e os factores que 
desencadean e explican o proceso 
descolonización. 

 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB7.2.2. Identifica e compara as 
características da descolonización de Asia e 
de África. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B7.3. Definir o papel da ONU na 
descolonización, analizando información que 
demostre as súas actuacións. 

 HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU 
no proceso descolonizador a partir de fontes 
históricas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do 
terceiro mundo e establecer as causas que o 
explican. 

 HMCB7.4.1. Analiza as características dos 
países do terceiro mundo a partir de gráficas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do 
terceiro mundo. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do 
Movemento de Países Non Aliñados e dos 
países subdesenvolvidos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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 B7.5. Apreciar o nacemento da axuda 
internacional e o xurdimento das relacións 
entre os países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, reproducindo as formas 
de axuda ao desenvolvemento e describindo 
as formas de neocolonialismo dentro da 
política de bloques. 

 HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións 
entre os países desenvolvidos e os países en 
vías de desenvolvemento, comparando a 
axuda internacional coa intervención 
neocolonialista.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B8.1. Describir a situación da URSS a finais 
do século XX, establecendo os seus trazos 
máis significativos desde unha perspectiva 
política, social e económica. 

 HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as repúblicas 
exsoviéticas e os países formados tras a 
caída do muro de Berlín. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que 
ordena os acontecementos que explican a 
desintegración da URSS, a formación da CEI 
e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns 
desde os anos 80 ata a actualidade, 
utilizando mapas de situación.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov 
nomeando as disposicións concernentes á 
Perestroika e á Glasnost, e resaltar as súas 
influencias. 

 HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e 
socioeconómicos da URSS desde a época de 
Breznev ata a de Gorbachov. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B8.3. Analizar a situación creada co 
xurdimento da CEI e as repúblicas 
exsoviéticas, recollendo informacións que 
resuman as novas circunstancias políticas e 
económicas. 

 HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre 
a situación política e económica das 
repúblicas exsoviéticas e a CEI- Federación 
Rusa. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e 
nomear as súas repercusións nos países de 
Europa central e oriental. 

 HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a 
caída do muro de Berlín. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das 
repúblicas exsoviéticas con Europa 
occidental.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en 
internet para explicar de maneira razoada a 
disolución do bloque comunista. 

TRABALLO  

Rúbrica 
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 B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, 
enumerar as causas do xurdimento de tal 
situación e resumir os feitos que configuran o 
desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

 HMCB8.5.1. Describe comparativamente a 
evolución política dos países de Europa 
central e oriental tras a caída do muro de 
Berlín. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o 
desenvolvemento e as consecuencias da 
guerra dos Balcáns, nomeadamente en 
Iugoslavia 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B9.1. Distinguir os postulados que defende a 
cultura capitalista da segunda metade do 
século XX establecendo as liñas de 
pensamento e os logros obtidos. 

 HMCB9.1.1. Enumera as liñas de 
pensamento económico do mundo capitalista 
na segunda metade do século XX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun 
país elaborando información a partir dunha 
procura guiada en internet 

TRABALLO  

Rúbrica 

 B9.2. Describir o Estado do benestar, 
aludindo ás características significativas que 
inflúen na vida cotiá. 

 HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as 
características e símbolos do Estado do 
benestar. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B9.3. Explicar o proceso de construción da 
Unión Europea enumerando os fitos máis 
destacados que configuran a súa evolución. 

 HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre 
o proceso de construción da Unión Europea. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión 
Europea en relación coas institucións que 
compoñen a súa estrutura. 

 HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as 
institucións da Unión Europea cos obxectivos 
que esta persegue. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B9.5. Describir a evolución política, social e 
económica dos Estados Unidos desde os 
anos 60 aos 90 do século XX, sintetizando os 
aspectos que explican a transformación da 
sociedade norteamericana e que constitúen 
elementos orixinarios do Estado do benestar. 

 HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos 
feitos máis significativos de tipo político, 
social e económico dos Estados Unidos 
desde os anos 60 aos 90. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante 
mapas ou redes conceptuais información 
referida aos Estados Unidos entre 1960 e 
2000. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B9.6. Identificar as singularidades do 
capitalismo de Xapón e os novos países 

 HMCB9.6.1. Establece razoadamente as 
características e os símbolos que explican 

TAREFAS DE AULA  

Observación 
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industriais asiáticos, establecendo trazos de 
carácter político, económico, social e cultural. 

aspectos singulares do capitalismo de Xapón 
e a área do Pacífico. 

 B10.1. Analizar as características da 
globalización e describir a influencia dos 
medios de comunicación neste fenómeno, 
así como o impacto dos medios científicos e 
tecnolóxicos na sociedade actual. 

 HMCB10.1.1. Identifica as principais 
características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información 
existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre 
as relacións entre inmigración e globalización 
a partir de fontes históricas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes e 
material videográfico relacionados co mundo 
actual. 

TAREFAS DE AULA  

Observación 

 B10.2. Describir os efectos da ameaza 
terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, 
e explicar as súas características. 

 HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en 
internet sobre a ameaza terrorista, 
organizacións que a sustentan, actos máis 
relevantes (11-S de Nova York, 11-M de 
Madrid 7-X de Londres, etc.), os seus 
símbolos e as repercusións na sociedade 
(cidadanía ameazada, asociacións de 
vítimas, mediación en conflitos, etc.), e 
analiza e comunica a información máis 
relevante. 

TRABALLO  

Rúbrica 

 B10.3. Resumir os retos da Unión Europea 
no mundo actual, identificando os seus 
problemas para amosarse como zona 
xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

 HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da 
Unión Europea a partir de novas xornalísticas 
seleccionadas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB10.3.2. Explica comparativamente os 
desaxustes da Unión Europea na relación con 
outros países ou áreas xeopolíticas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B10.4. Enumerar os trazos salientables da 
sociedade norteamericana a comezos do 
século XXI identificando a transcendencia 
dos atentados do 11-S e explicando as 
transformacións e o impacto ocasionado a 
este país. 

 HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais 
sobre os trazos da sociedade 
norteamericana, agrupados en política, 
sociedade, economía e cultura. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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 B10.5. Analizar a evolución política, 
económica, social e cultural de 
Hispanoamérica. 

 HMCB10.5.1. Describe os principais 
movementos políticos, económicos, sociais e 
culturais da Hispanoamérica actual. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B10.6. Describir a evolución do mundo 
islámico na actualidade, resumindo os seus 
trazos económicos, políticos, relixiosos e 
sociais. 

 HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos 
económicos, políticos, relixiosos e sociais do 
mundo islámico, e localiza nun mapa os 
países que o forman na actualidade. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B10.7. Distinguir a evolución dos países de 
África relacionando as súas zonas 
xeoestratéxicas. 

 HMCB10.7.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, relixiosos e sociais 
entre os principais países do continente 
africano. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B10.8. Resumir a evolución de China e a 
India desde finais do século XX ao século 
XXI, seleccionando trazos políticos, 
económicos, sociais e de mentalidades 

 HMCB10.8.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, relixiosos e sociais de 
China e a India. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HMCB10.8.2. Compara aspectos 
económicos, políticos, relixiosos e sociais 
entre países emerxentes de Asia e África.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B11.1. Recoñecer que os acontecementos e 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

 HMCB11.1.1. Recoñece que os 
acontecementos e os procesos ocorren ao 
longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 

PROBAS ESCRITAS  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B11.2. Localizar e seleccionar información 
escrita e gráfica salientable utilizando fontes 
primarias e secundarias (biblioteca, internet, 
etc.), e analizar a súa credibilidade. 

 HMCB11.2.1. Localiza e selecciona 
información escrita e gráfica salientable 
utilizando fontes primarias e secundarias, e 
analiza a súa credibilidade. 

PROBAS ESCRITAS  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

 HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e artístico necesario.  

PROBAS ESCRITAS  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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5.5.1 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA 
 

 HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña.  
Economía de Antigo Réxime:  
Mercantilismo 
Cambios derivados do sistema doméstico e da manufactura 
 
Sociedade de Antigo Réxime:  
Modelo demográfico antigo 
Sociedade estamental 
Réxime señorial 
 
Organización política de Antigo Réxime:  
Absolutismo monárquico 
Parlamentarismo 
Despotismo ilustrado.  
 
A Ilustración: crítica á economía sociedade e organización política do 
Antigo Réxime. 

Novas teorías económicas: fisiocracia e liberalismo 

Novas teorías políticas: Locke, Montesquieu, Rousseau 

 HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 

 HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais. 

 HMCB1.1.4. Elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos do Antigo 
Réxime. 

 HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

 HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e o século 
XVIII. 

 HMCB1.3.1. Describe as características do parlamentarismo inglés a partir de fontes 
históricas. 

 HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que promoven o 
cambio político do Antigo Réxime. 

 HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de comezos do 
século XIX. 

 HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e AS diferenzas entre as ideas da Ilustración e o 
Liberalismo de comezos do século XIX. 

 HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos conflitos en que 
interveñen. 

 HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de arte do Rococó. 

 HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. Factores que impulsaron a revolución Industrial en Inglaterra: cambios na 
agricultura, demografía, medios de transporte e capital. 
Sectores punteiros da revolución industrial inglesa: minería, téxtil, 
siderúrxico e dos transportes.  
Cadro comparativo das dúas fases da revolución industrial  

 HMCB2.2.1. Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución Industrial. 

 HMCB2.2.2. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións industriais. 
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 HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais. Comentario de mapas sobre as principais zonas industriais de Europa  
Comentario de mapas e gráficos sobre o resultado da industrialización en 
España e Galicia 
Fases e características do sistema capitalista. 
Consecuencias sociais da Revolución Industrial. 
Diferenzas entre correntes de pensamento social e asociacionismo obreiro 
Características do socialismo utópico, marxismo e anarquismo. 
 
  

 

 HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector 
industrial dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 

 HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito ou o fracaso da industrialización en España e en 
Galicia.  

 HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao 
proceso da Revolución Industrial. 

 HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a cidade industrial británica. 

 HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do 
século XIX. 

 HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das redes de 
transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

 HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles 
solucións a partir de fontes históricas. 

 HMCB2.6.1. Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución 
Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

 HMCB2.6.2. Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. 

 HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos 
acontecementos da primeira metade do século XIX. 

Comentario de textos e mapas identificando as causas da independencia 
das colonias americanas  
EEUU: modelo de Estado 
Causas da Revolución francesa. 
Etapas do desenvolvemento do proceso revolucionario francés 
Actuacións de Napoleón no interior de Francia 
Comentario dun mapa sobre a expansión do Imperio Napoleónico. 
Acordos do Congreso de Viena e consecuencias para os estados 
europeos. 
Cadro comparativo das causas e desenvolvemento das revolucións 
burguesas do s. XIX. 
Contexto no que se desenvolve o proceso de independencia das colonias 
hispanoamericanas. 
Comentario de mapas sobre os procesos de unificación italiana e alemá. 

 HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos Estados Unidos a 
partir de fontes historiográficas. 

 HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 

 HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución Francesa. 

 HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico. 

 HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e 
relaciónaas coas súas consecuencias. 
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 HMCB3.6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 
1848. 

 

 HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir de fontes 
gráficas. 

 HMCB3.8.1. Establece as características propias da pintura, a escultura e a arquitectura do 
Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. 

 HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das colonias 
hispanoamericanas ao comezo do século XIX. 

 HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se expliquen as cadeas causais e os procesos 
dentro do período de finais do século XIX e comezos do XX. 

Esquema dos principais conflitos dos países europeos a finais do s. XIX e 
comezos do XX. 
Breve caracterización da Inglaterra victoriana. 
Breve caracterización da Francia de Napoleón III 
Factores que determinan que a Alemaña de Bismarck se sitúe entre as 
potencias do momento. 
Causas da expansión colonial dos estados europeos  
Comentario de mapas sobre as potencias coloniais e os seus dominios. 
Consecuencias derivadas da carreira colonial e alianzas entre potencias 
previas á Gran Guerra 
Factores e causas da I Guerra Mundial. 
Comentario de mapas sobre as fases do conflito 
Consecuencias da I Guerra Mundial. 

 

 HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a 
segunda metade do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, o Imperio Austrohúngaro, 
Rusia, os Estados Unidos e Xapón. 

 HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as características que permiten identificar a 
Inglaterra vitoriana.  

 HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia. 

 HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os feitos que converten Alemaña nunha 
potencia europea durante o mandato de Bismarck. 

 HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión 
colonial da segunda metade do século XIX. 

 HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas. 

 HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

 HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada. 

 HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra 
Mundial. 

Breve caracterización do período denominado “felices anos vinte”. 
Causas que explican o estoupido revolucionario en Rusia. 
Comentario de textos sobre o proceso revolucionario de febreiro e outubro 
de 1917.  HMCB4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados á I Guerra Mundial. 
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 HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos. Factores e causas da crise de 1929 e comenta os resultados. 
Cadro comparativo sobre cronoloxía, características ideolóxicas e 
evolución do fascismo e o nazismo. 
Protagonismo da SDN nas relacións internacionais previas á II Guerra 
Mundial. 
Causas que explican o estoupido da II Guerra Mundial. 
Comentario de mapas sobre o desenvolvemento do conflito. 
Consecuencias da II Guerra Mundial. 
Análise de imaxes e estatísticas sobre as consecuencias do Holocausto e a 
necesidade da memoria histórica para loitar pola tolerancia e a paz  
Breve comentario sobre a intervención da ONU durante a posguerra. 

 

 HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias da I Guerra 
Mundial. 

 HMCB5.1.1. Explica as características do período de Entreguerras a partir de 
manifestacións artísticas e culturais de comezos do século XX. 

 HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. 

 HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 

 HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as súas 
consecuencias a curto prazo.  

 HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións internacionais, 
a partir de fontes históricas.  

 HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 

 HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 

 HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 

 HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século XX. 

 HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións internacionais anteriores ao 
estoupido da II Guerra Mundial. 

 HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas desencadeadores da II Guerra Mundial a partir de 
fontes históricas. 

 HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na guerra 
do Pacífico. 

 HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

 HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 

 HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña nazi. 

 HMCB5.10.2. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 
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 HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións 
internacionais e nos asuntos de descolonización. 

 HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que formaban os bloques comunista e capitalista. Factores que condicionan a formación de dous bloques enfrontados.  
Análise de mapas sobre os principais conflitos da Guerra Fría 
Breve comentario sobre a evolución dos dous bloques enfrontados. 
Características do modelo económico capitalista. 
Características do modelo económico comunista. 
Comentario de textos identificando as características dos sistemas políticos 
de ambos modelos. 

 

 HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 

 HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se identifiquen co mundo capitalista e o 
mundo comunista. 

 HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, imaxes, mapas e gráficas que expliquen a 
evolución de ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence 
e algúns motivos que explican esa pertenza. 

 HMCB6.4.1. Explica algunhas características da economía capitalista a partir de gráficas. 

 HMCB6.4.2. Explica algunhas características da economía comunista a partir de gráficos. 

 HMCB6.4.3. Establece razoadamente e comparativamente as diferenzas entre o mundo 
capitalista e o comunista. 

 HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo comunista. 

 HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus 
conflitos. 

Comentario de mapas sobre territorios afectados pola descolonización 
Factores e as causas que explican a descolonización. 
Comparación entre o proceso descolonizador en Asia e África.  
Actuacións da ONU no proceso de descolonización.  
Características dos denominados países do terceiro mundo. 
Definición e funcións do Movemento de Países no Aliñados. 
Comentario sobre a influencia da situación de dependencia colonial nas 
relacións entre os países desenvolvidos e os países en vías de 
desenvolvemento. 

 

 HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as causas, os feitos e os factores que desencadean 
e explican o proceso descolonización. 

 

 HMCB7.2.2. Identifica e compara as características da descolonización de Asia e de África. 

 HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir de fontes 
históricas. 

 HMCB7.4.1. Analiza as características dos países do terceiro mundo a partir de gráficas. 

 HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do terceiro mundo. 

 HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do Movemento de Países Non Aliñados e dos países 
subdesenvolvidos. 
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 HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os países en 
vías de desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa intervención 
neocolonialista.  

 HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as repúblicas exsoviéticas e os países formados tras a 
caída do muro de Berlín. 

Comentario de mapas comparativos sobre o territorio das repúblicas 
soviéticas e os dos novos estados xurdidos como consecuencia da súa 
desaparición. 
Liña de tempo sobre os principais acontecementos resultado da 
desaparición da URSS, formación da CEI e a aparición dos novos estados. 
Comentario dos trazos políticos e socioeconómicos da era Gorbachov. 
Características políticas e económicas dos territorios xurdidos tras a 
desaparición da URSS. 
Análise de textos e imaxes sobre as novas relacións entre as repúblicas 
exsoviéticas e o resto de Europa.   

 

 HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que explican a 
desintegración da URSS, a formación da CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 

 HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns desde os anos 80 ata a actualidade, utilizando 
mapas de situación.  

 HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época de 
Breznev ata a de Gorbachov. 

 HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a situación política e económica das 
repúblicas exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 

 HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a caída do muro de Berlín. 

 HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.  

 HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en internet para explicar de maneira razoada a 
disolución do bloque comunista. 

 HMCB8.5.1. Describe comparativamente a evolución política dos países de Europa central e 
oriental tras a caída do muro de Berlín. 

 HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da 
guerra dos Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia 

 HMCB9.1.1. Enumera as liñas de pensamento económico do mundo capitalista na segunda 
metade do século XX. 

Comentario de textos sobre as liñas de pensamento económico 
dominantes no bloque capitalista.  
Características do estado de benestar.  
Cadro cronolóxico das etapas da construción da UE. 
Funcións das principais institucións da UE. 
Breve comentario dos feitos máis relevantes da evolución dos EEUU entre 
os anos 60 e os 90.  
Breve comentario sobre o modelo capitalista en Xapón e nos países do 
entorno. 

 

 HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país elaborando información a partir dunha 
procura guiada en internet 

 HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do benestar. 

 HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión Europea. 
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 HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as institucións da Unión Europea cos obxectivos que 
esta persegue. 

 HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos feitos máis significativos de tipo político, social 
e económico dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90. 

 HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante mapas ou redes conceptuais información 
referida aos Estados Unidos entre 1960 e 2000. 

 HMCB9.6.1. Establece razoadamente as características e os símbolos que explican 
aspectos singulares do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

 HMCB10.1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade 
do fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 

 HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización 
a partir de fontes históricas. 

 HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes e material videográfico relacionados co mundo 
actual. 

Comentario sobre as vantaxes e inconvenientes da pertenza a UE, 
analizando as relacións con outras áreas. 
Breve comentario sobre as características propias da sociedade 
norteamericana as transformacións recentes. 
Breve comentario sobre as principais tendencias políticas da 
Hispanoamérica actual.  
Influencia da descolonización na situación económica, política e relixiosa 
dos países islámicos.   
Influenza da descolonización na situación económica, política e social do 
continente africano. 
Influenza da descolonización na situación económica, política e social da 
India. 
Influencia da descolonización na globalización e a problemática derivada 
das migracións voluntarias ou forzosas. 
Breve comentario sobre a situación económica e política de China.   
Caracterización das principais organizacións terroristas e consecuencias 
derivadas para a seguridade e a paz. 
Debate sobre a fiabilidade dos medios de comunicación e as redes sociais. 

 

 HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista, 
organizacións que a sustentan, actos máis relevantes (11-S de Nova York, 11-M de Madrid 
7-X de Londres, etc.), os seus símbolos e as repercusións na sociedade (cidadanía 
ameazada, asociacións de vítimas, mediación en conflitos, etc.), e analiza e comunica a 
información máis relevante. 

 HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas xornalísticas 
seleccionadas. 

 HMCB10.3.2. Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na relación con 
outros países ou áreas xeopolíticas. 

 HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da sociedade norteamericana, 
agrupados en política, sociedade, economía e cultura. 

 HMCB10.5.1. Describe os principais movementos políticos, económicos, sociais e culturais 
da Hispanoamérica actual. 

 HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais do 
mundo islámico, e localiza nun mapa os países que o forman na actualidade. 
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 HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os 
principais países do continente africano. 

 HMCB10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China e a 
India. 

 HMCB10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre países 
emerxentes de Asia e África.  

 HMCB11.1.1. Recoñece que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo 
e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

 

Construír eixos cronolóxicos e liñas de tempo  
Establecer comparacións entre feitos e procesos. 
Comparar procesos e modelos económicos, sociais ou políticos. 
 
Buscar información, utilizando fontes variadas, e realizar pequenas 
investigacións. 
Identificar textos, imaxes, estatísticas, etc. dentro da etapa histórica á que 
corresponden. 
Analizar textos, gráficos, estatísticas e mapas empregando un discurso 
claro, ordenado e coherente.  
Elaborar mapas conceptuais, resumos e esquemas.  
Ser quen de sacar conclusións, facer balances, valorar consecuencias, etc. 
de diferentes acontecementos o procesos desde un punto de vista persoal. 
 
Coñecer a diferencia entre factores, causas, desenvolvemento e 
consecuencias dun feito ou proceso histórico. 
Coñecer a diferencia entre conceptos correspondentes á economía, 
demografía, sociedade, organización política e manifestacións culturais. 
Caracterizar as etapas estudadas atendendo aos aspectos económicos, 
sociais, políticos e culturais. 
Empregar o vocabulario histórico adecuadamente e definir os conceptos 
claves dos diferentes bloques temáticos.  
Expresar claramente as ideas escrita e oralmente.  

 

 HMCB11.2.1. Localiza e selecciona información escrita e gráfica salientable utilizando fontes 
primarias e secundarias, e analiza a súa credibilidade. 

 

 

 

 HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.  
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5.6 HISTORIA DE ESPAÑA SEGUNDO DE BACHARELATO.  
 

TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 Ao longo do curso   B0.1. Localizar fontes 
primarias (históricas) e 
secundarias (historiográficas) 
en bibliotecas, internet, etc., 
e extraer información 
salientable sobre o tratado, 
valorando criticamente a súa 
fiabilidade.  

 HEB0.1.1. Procura información de interese (en 
libros e internet) sobre a importancia cultural e 
artística dun personaxe historicamente 
salientable, un feito ou un proceso histórico, e 
elabora unha breve exposición.  

TRABALLO 

Rúbrica 

 B0.2. Elaborar mapas e liñas 
de tempo, localizando as 
fontes adecuadas, utilizando 
os datos proporcionados ou 
servíndose dos 
coñecementos xa adquiridos. 

 HEB0.2.1. Representa unha liña do tempo 
situando nunha ringleira os principais 
acontecementos relativos a determinados 
feitos ou procesos históricos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B0.3. Comentar e interpretar 
fontes primarias (históricas) e 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando a súa 
información cos 
coñecementos previos.  

 HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a 
partir de fontes históricas e historiográficas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B0.4. Recoñecer a utilidade 
das fontes para o/a 
historiador/a, á parte da súa 
fiabilidade. 

 HEB0.4.1. Distingue o carácter das fontes 
históricas non só como información, senón 
tamén como proba para responder ás 
preguntas que se formulan os/as 
historiadores/as. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 1º avaliación  B1.1. Explicar as 
características dos principais 
feitos e procesos históricos 
da Península Ibérica desde a 
prehistoria ata a desaparición 
da monarquía visigoda, e 

 HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a 
economía e a organización social do 
Paleolítico e do Neolítico, e as causas do 
cambio. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB1.1.2. Identifica as diferenzas entre unha PROBA ESCRITA  
Valoración dos distintos apartados da proba. 
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identificar as súas causas e 
consecuencias. 

imaxe de pintura cantábrica e outra de pintura 
levantina. 

 HEB1.1.3. Describe os avances no 
coñecemento das técnicas metalúrxicas e 
explica as súas repercusións. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB1.1.4. Resume as características 
principais do reino de Tartesos e cita as fontes 
históricas para o seu coñecemento. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB1.1.5. Explica o diferente nivel de 
desenvolvemento das áreas celta e ibérica en 
vésperas da conquista romana en relación coa 
influencia recibida dos indoeuropeos, o reino 
de Tartesos e os colonizadores fenicios e 
gregos.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB1.1.6. Debuxa un mapa esquemático da 
Península Ibérica e delimita nel as áreas 
ibérica e celta.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB1.1.7. Define o concepto de romanización 
e describe os medios empregados para levala 
a cabo. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de 
romanización dos territorios peninsulares.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB1.1.9. Resume as características da 
monarquía visigoda e explica por que alcanzou 
tanto poder a igrexa e a nobreza. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB1.1.10. Procura información de interese 
(en libros e internet) sobre o mantemento 
cultural e artístico do legado romano na 
España actual, e elabora unha breve 
exposición. 

TRABALLO 

Rúbrica 

 HEB1.1.11. Representa unha liña do tempo 
desde 250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os 
principais acontecementos históricos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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 HEB1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, 
responde a cuestións ou situacións. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B2.1. Explicar a evolución 
dos territorios musulmáns na 
Península, describindo as 
súas etapas políticas e os 
cambios económicos, sociais 
e culturais que introduciron. 

 HEB2.1.1. Explica as causas da invasión 
musulmá e da súa rápida ocupación da 
Península.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB2.1.2. Representa unha liña do tempo 
desde 711 ata 1474 e sitúa nunha ringleira os 
principais acontecementos relativos a Al-
Andalus e noutra os relativos aos reinos 
cristiáns. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-
Andalus. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, 
sociais e culturais introducidos polos 
musulmáns en Al-Andalus. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B2.2. Explicar a evolución e 
configuración política dos 
reinos cristiáns, en relación 
co proceso de reconquista e 
o concepto patrimonial da 
monarquía.  

 

 HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e as 
causas xerais que conducen ao mapa político 
da Península Ibérica ao remate da Idade 
Media. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos 
reinos cristiáns e as súas principais funcións. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB2.2.3. Compara a organización política da 
coroa de Castela, a de Aragón e o reino de 
Navarra ao remate da Idade Media. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as 
características de cada sistema de 
repoboación, así como as súas causas e as 
súas consecuencias. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B2.3. Diferenciar as tres 
grandes fases da evolución 
económica dos reinos 
cristiáns durante toda a Idade 
Media (estancamento, 

 HEB2.3.1. Describe as grandes fases da 
evolución económica dos territorios cristiáns 
durante a Idade Media.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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expansión e crise), e sinalar 
os seus factores e as súas 
características. 

 

 B2.4. Analizar a estrutura 
social dos reinos cristiáns  e 
describir o réxime señorial e 
as características da 
sociedade estamental. 

 

 HEB2.4.1. Explica a orixe e as características 
do réxime señorial e a sociedade estamental 
no ámbito cristián. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B2.5. Describir as relacións 
culturais de cristiáns, 
musulmáns e xudeus, e 
especificar as súas 
colaboracións e as 
influencias mutuas. 

 HEB2.5.1. Describe o labor dos centros de 
tradución.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB2.5.2. Procura información de interese (en 
libros e internet) sobre a importancia cultural e 
artística do Camiño de Santiago, e elabora 
unha breve exposición. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.1. Analizar o reinado dos 
Reis Católicos como unha 
etapa de transición entre a 
Idade Media e a Idade 
Moderna, e identificar as 
reminiscencias medievais e 
os feitos salientables que 
abren o camiño á 
modernidade. 

 HEB3.1.1. Define o concepto de unión 
dinástica aplicado a Castela e Aragón en 
tempos dos Reis Católicos e describe as 
características do novo Estado. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB3.1.2. Explica as causas e as 
consecuencias dos feitos máis relevantes de 
1492. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis 
Católicos con Portugal e os obxectivos que 
perseguían. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.2. Explicar a evolución e a 
expansión da monarquía 
hispánica durante o século 
XVI, diferenciando os 
reinados de Carlos I e Filipe 

 HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de 
Carlos I e de Filipe II, e explica os problemas 
que provocaron. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en 
América e no Pacífico durante o século XVI. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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II.  HEB3.2.3. Analiza a política respecto a 
América no século XVI e as súas 
consecuencias para España, Europa e a 
poboación americana.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.3. Explicar as causas e as 
consecuencias da 
decadencia da monarquía 
hispánica no século XVII, 
relacionando os problemas 
internos, a política exterior e 
a crise económica e 
demográfica.  

 HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e 
os seus efectos na crise da monarquía. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de 
reforma do Conde Duque de Olivares. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos 
Trinta Anos e as súas consecuencias para a 
monarquía hispánica e para Europa. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de 
Cataluña e Portugal de 1640. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB3.3.5. Explica os principais factores da 
crise demográfica e económica do século XVII, 
e as súas consecuencias. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB3.3.6. Representa unha liña do tempo 
desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B3.4. Recoñecer as grandes 
achegas culturais e artísticas 
do Século de Ouro español, 
extraendo información de 
interese en fontes primarias e 
secundarias (en bibliotecas, 
internet, etc.).  

 HEB3.4.1. Procura información de interese (en 
libros e internet) e elabora unha breve 
exposición sobre os seguintes pintores do 
Século de Ouro español: El Greco, Ribera, 
Zurbarán, Velázquez e Murillo. 

TRABALLO 

Rúbrica 

 B4.1. Analizar a Guerra de 
Sucesión española como 
contenda civil e europea, e 
explicar as súas 
consecuencias para a política 
exterior española e a nova 

 HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de 
Sucesión Española e a composición dos 
bandos en conflito. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB4.1.2. Representa unha liña do tempo 
desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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orde internacional.  

 
 HEB4.1.3. Detalla as características da nova 

orde europea xurdida da Paz de Utrecht e o 
papel de España nela. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B4.2. Describir as 
características do novo 
modelo de Estado, 
especificando o alcance das 
reformas promovidas polos 
primeiros monarcas da 
dinastía borbónica.  

 HEB4.2.1. Define os decretos de nova planta e 
explica a súa importancia na configuración do 
novo Estado borbónico. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB4.2.2. Elabora un esquema comparativo 
do modelo político dos Austrias e dos Borbóns. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB4.2.3. Explica as medidas que adoptaron 
ou proxectaron os primeiros Borbóns para 
sanear a Facenda Real. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado 
e as causas da expulsión dos xesuítas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B4.3. Comentar a situación 
inicial dos sectores 
económicos, detallando os 
cambios introducidos e os 
obxectivos da nova política 
económica. 

 HEB4.3.1. Compara a evolución demográfica 
do século XVIII coa da centuria anterior. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB4.3.2. Desenvolve os principais problemas 
da agricultura e as medidas impulsadas por 
Carlos III neste sector. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB4.3.3. Explica a política industrial da 
monarquía e as medidas adoptadas respecto 
ao comercio con América. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B4.4. Explicar a engalaxe 
económica de Cataluña, en 
comparación coa evolución 
económica do resto de 
España. 

 HEB4.4.1. Especifica as causas da engalaxe 
económica de Cataluña no século XVIII. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B4.5. Expor os conceptos 
fundamentais do pensamento 
ilustrado, identificando as 
súas vías de difusión. 

 HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da 
Ilustración e define o concepto de despotismo 
ilustrado.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB4.5.2. Razoa a importancia das 
Sociedades Económicas de Amigos do País e 
da prensa periódica na difusión dos valores da 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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Ilustración. 

 2º avaliación  B5.1. Analizar as relacións 
entre España e Francia 
desde a Revolución Francesa 
ata a Guerra da 
Independencia, e especificar 
en cada fase os principais 
acontecementos e as súas 
repercusións para España.  

 HEB5.1.1. Resume os cambios que 
experimentan as relacións entre España e 
Francia desde a Revolución Francesa ata o 
comezo da Guerra de Independencia. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB5.1.2. Describe a Guerra da 
Independencia: as súas causas, a composición 
dos bandos en conflito e o desenvolvemento 
dos acontecementos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.2. Comentar o labor 
lexislador das Cortes de 
Cádiz, en relación co ideario 
do liberalismo. 

 HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas 
estamentais do Antigo Réxime.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB5.2.2. Comenta as características 
esenciais da Constitución de 1812. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.3. Describir as fases do 
reinado de Fernando VII, e 
explicar os principais feitos 
de cada unha. 

 HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre 
liberais e absolutistas durante o reinado de 
Fernando VII. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa 
orixe e os apoios con que contaba 
inicialmente.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB5.3.3. Representa unha liña do tempo 
desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB5.3.4. Representa nun esquema as 
diferenzas, en canto a sistema político e 
estrutura social, entre o Antigo Réxime e o 
réxime liberal burgués. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B5.4. Explicar o proceso de 
independencia das colonias 
americanas, diferenciando as 
súas causas e as súas fases, 
así como as repercusións 
económicas para España. 

 HEB5.4.1. Explica as causas e o 
desenvolvemento do proceso de 
independencia das colonias americanas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB5.4.2. Especifica as repercusións 
económicas para España da independencia 
das colonias americanas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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 B5.5. Relacionar as pinturas 
e os gravados de Goya cos 
acontecementos deste 
período, e identificar nelas o 
reflexo da situación e os 
feitos contemporáneos. 

 HEB5.5.1. Procura información de interese (en 
libros e internet) sobre Goya e elabora unha 
breve exposición sobre a súa visión da guerra.  

TRABALLO 

Rúbrica 

 B6.1. Describir o fenómeno 
do carlismo como resistencia 
absolutista fronte á 
revolución liberal, analizando 
os seus compoñentes 
ideolóxicos, as súas bases 
sociais, a súa evolución no 
tempo e as súas 
consecuencias. 

 HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do 
carlismo e explica o seu ideario e os seus 
apoios sociais. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB6.1.2. Especifica as causas e 
consecuencias das dúas primeiras guerras 
carlistas.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB6.1.3. Representa unha liña do tempo 
desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B6.2. Analizar a transición 
definitiva do Antigo Réxime 
ao réxime liberal burgués 
durante o reinado de Isabel 
II, explicar o protagonismo 
dos militares e especificando 
os cambios políticos, 
económicos e sociais.  

 HEB6.2.1. Describe as características dos 
partidos políticos que xurdiron durante o 
reinado de Isabel II. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB6.2.2. Resume as etapas da evolución 
política do reinado de Isabel II desde a súa 
minoría de idade, e explica o papel dos 
militares.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización 
do mercado da terra levadas a cabo durante o 
reinado de Isabel II. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de 
Mendizábal e Madoz, e especifica os 
obxectivos dunha e outra. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB6.2.5. Especifica as características da 
nova sociedade de clases e compáraa coa 
sociedade estamental do Antigo Réxime. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B6.3. Explicar o proceso 
constitucional durante o 

 HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e 
as Constitucións de 1837 e 1845. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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reinado de Isabel II, en 
relación coas correntes 
ideolóxicas dentro do 
liberalismo e a súa loita polo 
poder. 

 B6.4. Explicar o Sexenio 
Democrático como período 
de procura de alternativas 
democráticas á monarquía 
isabelina, especificando os 
grandes conflitos internos e 
externos que 
desestabilizaron o país. 

 HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do 
Sexenio Democrático.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB6.4.2. Describe as características 
esenciais da Constitución democrática de 
1869. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do 
sexenio e explica as súas consecuencias 
políticas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B6.5. Describir as condicións 
de vida das clases 
traballadoras e os inicios do 
movemento obreiro en 
España, en relación co 
desenvolvemento do 
movemento obreiro 
internacional.  

 HEB6.5.1. Relaciona a evolución do 
movemento obreiro español durante o Sexenio 
Democrático coa do movemento obreiro 
internacional. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B7.1. Explicar o sistema 
político da Restauración, 
distinguindo a súa teoría e o 
seu funcionamento real. 

 HEB7.1.1. Explica os elementos fundamentais 
do sistema político ideado por Cánovas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB7.1.2. Especifica as características 
esenciais da Constitución de 1876. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do 
sistema político da Restauración.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB7.1.4. Representa unha liña do tempo 
desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B7.2. Analizar os 
movementos políticos e 
sociais excluídos do sistema, 

 HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución do 
catalanismo, o nacionalismo vasco e o 
rexionalismo galego. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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especificando a súa 
evolución durante o período 
estudado.  

 HEB7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas do 
movemento obreiro e labrego español, así 
como a súa evolución durante o derradeiro 
cuarto do século XIX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B7.3. Describir os principais 
logros do reinado de Afonso 
XII e a rexencia de María 
Cristina, inferindo as súas 
repercusións na 
consolidación do novo 
sistema político. 

 HEB7.3.1. Compara o papel político dos 
militares no reinado de Afonso XII co das 
etapas precedentes do século XIX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB7.3.2. Describe a orixe, o 
desenvolvemento e as repercusións da 
terceira guerra carlista.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B7.4. Explicar o desastre 
colonial e a crise do 98, 
identificando as súas causas 
e as súas consecuencias. 

 HEB7.4.1. Explica a política española respecto 
ao problema de Cuba. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do 
desastre colonial de 1898 e as consecuencias 
territoriais do Tratado de París. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para 
España da crise do 98 nos ámbitos 
económico, político e ideolóxico. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B8.1. Explicar a evolución 
demográfica de España ao 
longo do século XIX, 
comparando o crecemento 
da poboación española no 
seu conxunto co de Cataluña 
e o dos países máis 
avanzados de Europa. 

 HEB8.1.1. Identifica os factores do lento 
crecemento demográfico español no século 
XIX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB8.1.2. Compara a evolución demográfica 
de Cataluña coa do resto de España no século 
XIX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B8.2. Analizar os sectores 
económicos e especificar a 
situación herdada, as 
transformacións de signo 
liberal e as consecuencias 
que se derivan delas. 

 HEB8.2.1. Explica os efectos económicos das 
desamortizacións de Mendizábal e Madoz. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos 
rendementos da agricultura española do 
século XIX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB8.2.3. Describe a evolución da industria 
téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao longo 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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do século XIX. 

 HEB8.2.4. Compara a revolución industrial 
española coa dos países máis avanzados de 
Europa. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do 
transporte e o comercio interior cos 
condicionamentos xeográficos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede 
ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de 
ferrocarrís de 1855. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos 
e as actuacións de proteccionistas e 
librecambistas ao longo do século XIX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu á 
unidade monetaria e á banca moderna. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán da 
Facenda pública e os seus efectos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB8.2.10. Especifica como os investimentos 
en España de Francia e de Inglaterra afectaron 
o modelo de desenvolvemento económico 
español durante o século XIX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 3º avaliación  B9.1. Relacionar o 
rexeneracionismo xurdido da 
crise do 98 co revisionismo 
político dos primeiros 
gobernos, e especificar as 
súas actuacións máis 
importantes. 

 HEB9.1.1. Define en que consistiu o 
revisionismo político inicial do reinado de 
Afonso XIII, e as principais medidas 
adoptadas. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB9.1.2. Representa unha liña do tempo 
desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB9.1.3. Elabora un esquema cos factores 
internos e externos da quebra do sistema 
político da Restauración.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B9.2. Analizar as causas da  HEB9.2.1. Especifica a evolución das forzas PROBA ESCRITA  
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quebra do sistema político da 
Restauración e identificar os 
factores internos e os 
externos. 

políticas de oposición ao sistema: republicanos 
e nacionalistas.  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra 
Mundial e da Revolución Rusa en España. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais 
feitos e as consecuencias da intervención de 
España en Marrocos entre 1904 e 1927. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as 
súas causas, manifestacións e consecuencias. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B9.3. Explicar a ditadura de 
Primo de Rivera como 
solución autoritaria á crise do 
sistema, e describir as súas 
características, etapas e 
actuacións. 

 HEB9.3.1. Especifica as causas do golpe de 
estado de Primo de Rivera e os apoios con 
que contou inicialmente. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB9.3.2. Describe a evolución da ditadura de 
Primo de Rivera, desde o directorio militar ao 
directorio civil e o seu remate. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB9.3.3. Explica as causas da caída da 
monarquía. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B9.4. Explicar a evolución 
económica e demográfica no 
primeiro terzo do século XX, 
en relación coa situación 
herdada do século XIX.  

 HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra 
Mundial sobre a economía española. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB9.4.2. Describe a política económica da 
ditadura de Primo de Rivera. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB9.4.3. Explica os factores da evolución 
demográfica de España no primeiro terzo do 
século XX. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B10.1. Explicar a II República 
como solución democrática 
ao afundimento do sistema 
político da Restauración, 
enmarcándoa no contexto 
internacional de crise 
económica e conflitividade 
social. 

 HEB10.1.1. Explica as causas que levaron á 
proclamación da II República e relaciona as 
súas dificultades coa crise económica mundial 
dos anos 30. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e 
oposición á República nos seus comezos, e 
describe as súas razóns e as principais 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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actuacións. 

 B10.2. Diferenciar as etapas 
da República ata o comezo 
da Guerra Civil, 
especificando os feitos e as 
actuacións principais en cada 
unha. 

 HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas 
durante o bienio reformista da República. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.2.2. Especifica as características 
esenciais da Constitución de 1931. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma 
agraria: as súas razóns, o seu 
desenvolvemento e os seus efectos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio 
radical-cedista coas do bienio anterior. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.2.5. Describe as causas, o 
desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución de Asturias de 1934. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.2.6. Explica as causas da formación da 
Fronte Popular e as actuacións tras o seu 
triunfo electoral, ata o comezo da guerra.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B10.3. Analizar a Guerra 
Civil, identificando as súas 
causas e as consecuencias, 
a intervención internacional e 
o curso dos acontecementos 
nas dúas zonas. 

 HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da 
Guerra Civil. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española 
co contexto internacional. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.3.3. Compara a evolución política e a 
situación económica dos dous bandos durante 
a guerra. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.3.4. Especifica os custos humanos e 
as consecuencias económicas e sociais da 
guerra.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes 
fases da guerra, desde o punto de vista militar. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB10.3.6. Representa unha liña do tempo 
desde 1931 ata 1939, e sitúa nela os principais 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 
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acontecementos históricos. 

 B10.4. Valorar a importancia 
da Idade de Prata da cultura 
española, e expor as 
achegas das xeracións e das 
figuras máis representativas. 

 HEB10.4.1. Procura información de interese 
(en libros e internet) e elabora unha breve 
exposición sobre a Idade de Prata da cultura 
española.  

TRABALLO 

Rúbrica 

 B11.1. Analizar as 
características do franquismo 
e a súa evolución no tempo e 
especificar as 
transformacións políticas, 
económicas e sociais que se 
produciron, en relación coa 
cambiante situación 
internacional. 

 HEB11.1.1. Elabora un esquema cos grupos 
ideolóxicos e os apoios sociais do franquismo 
na súa etapa inicial. 

 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de 
España durante o franquismo, e resume os 
trazos esenciais de cada unha.  

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB11.1.3. Explica a organización política do 
Estado franquista. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB11.1.4. Explica as relacións exteriores, a 
evolución política e a situación económica de 
España desde o remate da Guerra Civil ata 
1959. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a 
evolución política e as transformacións 
económicas e sociais de España desde 1959 
ata 1973. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final 
do franquismo desde 1973. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB11.1.7. Relaciona a evolución política do 
réxime cos cambios que se producen no 
contexto internacional. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB11.1.8. Explica a política económica do 
franquismo nas súas etapas e a evolución 
económica do país. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB11.1.9. Describe as transformacións que PROBA ESCRITA  
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experimenta a sociedade española durante os 
anos do franquismo, así como as súas causas. 

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB11.1.10. Especifica os grupos de 
oposición política ao réxime franquista e 
comenta a súa evolución no tempo. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB11.1.11. Representa unha liña do tempo 
desde 1939 ata 1975, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B11.2. Describir a 
diversidade cultural do 
período, distinguindo as súas 
manifestacións. 

 HEB11.2.1. Procura información de interese 
(en libros e internet) e elabora unha breve 
exposición sobre a cultura do exilio durante o 
franquismo. 

TRABALLO 

Rúbrica 

 B12.1. Describir as 
dificultades da transición á 
democracia desde o 
franquismo nun contexto de 
crise económica, e explicar 
as medidas que permitiron a 
celebración das primeiras 
eleccións democráticas. 

 HEB12.1.1. Explica as alternativas políticas 
que se propuñan tras a morte de Franco, e 
quen defendía cada unha. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado 
polo Rei durante a transición. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB12.1.3. Describe as actuacións 
impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo 
Suárez para a reforma política do réxime 
franquista: lei para a reforma política de 1976, 
lei de amnistía de 1977, etc. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos 
dos Pactos da Moncloa. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B12.2. Caracterizar o novo 
modelo de Estado 
democrático establecido na 
Constitución de 1978, 
especificando as actuacións 
previas encamiñadas a 
alcanzar o máis amplo 
acordo social e político.  

 HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e 
aprobación da Constitución de 1978 e as súas 
características esenciais. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 HEB12.2.2. Describe como se estableceron as 
preautonomías de Cataluña e o País Vasco. 

PROBA ESCRITA  

Valoración dos distintos apartados da proba. 

 B12.3. Analizar a evolución 
económica, social e política 

 HEB12.3.1. Elabora un esquema coas etapas 
políticas desde 1979 ata a actualidade, 

TRABALLO 
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de España desde o primeiro 
Goberno constitucional de 
1979 ata a aguda crise 
económica iniciada en 2008, 
sinalando as ameazas máis 
salientables ás que se 
enfronta e os efectos da 
plena integración en Europa. 

segundo o partido no poder, e sinala os 
principais acontecementos de cada unha 
delas. 

Rúbrica 

 HEB12.3.2. Comenta os feitos máis 
salientables do proceso de integración en 
Europa e as consecuencias para España desta 
integración. 

 HEB12.3.3. Analiza a evolución económica e 
social de España desde a segunda crise do 
petróleo en 1979 ata o comezo da crise 
financeira mundial de 2008. 

 HEB12.3.4. Analiza o impacto da ameaza 
terrorista sobre a normalización democrática 
de España, describe a xénese e evolución das 
organizacións terroristas que actuaron desde a 
transición democrática ata os nosos días (ETA, 
GRAPO, etc.) e reflexiona sobre outros temas 
relacionados: a cidadanía ameazada, os 
movementos asociativos de vítimas, a 
mediación en conflitos, etc. 

 HEB12.3.5. Representa unha liña do tempo 
desde 1975 ata os nosos días, e sitúa nela os 
principais acontecementos históricos. 

 B12.4. Resumir o papel de 
España no mundo actual, 
especificando a súa posición 
na Unión Europea e as súas 
relacións con outros ámbitos 
xeopolíticos. 

 HEB12.4.1. Explica a posición e o papel da 
España actual na Unión Europea e no mundo. 
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5.6.1 ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA 
 

HEB1.1.1. O Neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica (cambios  económicos, sociais e culturais). 

HEB1.1.2. 

HEB1.1.5. Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do sur e do levante, meseteños e do occidente peninsular) 

  
HEB1.1.6. 

HEB1.1.7. Conquista e romanización (etapas da conquista, elementos de romanización: organización político-administrativa do territorio, lingua e cultura, obras públicas). 

 
HEB1.1.8. 

HEB1.1.9. A monarquía visigoda (organización política). 

HEB2.1.1.  

Os musulmáns na Península Ibérica (etapas políticas e realidade socioeconómica). HEB2.1.3. 

HEB2.1.4. 

HEB2.2.4. Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, modelos de repoboación). 

HEB2.4.1. O Réxime feudal e a sociedade estamental. 
  

HEB2.2.2. 

HEB2.3.1. As crises baixomedievais (crises demográficas, problemas sociais, o caso galego: as revoltas irmandiñas do século XV. 

HEB3.1.1. A nova monarquía dos Reis Católicos (unión dinástica, reorganización político-administrativa). 

HEB3.2.1. A configuración do imperio español no século XVI (a herdanza de Carlos I, os cambios en tempos de Felipe II: rebelión de Flandes, incorporación de Portugal, 

guerra contra Inglaterra). 

 

HEB3.3.1.  

O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía (os proxectos de reforma, as revoltas de Cataluña e Portugal). 

 
HEB3.3.2. 

HEB3.3.4. 
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HEB3.3.5. A crise socio-económica do século XVII (a crise demográfica, o deterioro da economía, os problemas da facenda real). 

 Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (a agricultura e as súas transformacións, a importancia da pesca na Galicia litoral, a estrutura social: 

sociedade rendista e peso da fidalguía) 

HEB4.1.1. O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da guerra, bandos en conflito, a paz de Utrecht) 

HEB4.1.3. 

HEB4.2.1. Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos. 

HEB4.2.3. 

HEB4.3.3. O reformismo borbónico en Galicia (a matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, a apertura do comercio colonial). 

HEB4.5.1. As ideas fundamentais do pensamento ilustrado 

HEB4.5.2. 

HEB5.1.1. A crise da monarquía absoluta (abdicacións, ocupación napoleónica). 

HEB5.1.2. 

HEB5.2.1. As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812. 

HEB5.2.2. 

HEB5.3.1.  

 

 

A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado). 

   

HEB5.3.2. 

HEB5.4.1. 

HEB6.1.1. 

HEB6.1.2. 

HEB6.2.1. A construción do estado liberal (principios do liberalismo e diferenzas entre as diferentes familias políticas). 

HEB6.3.1. 

HEB6.2.3. A reforma agraria liberal: as desamortizacións 
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HEB6.2.4. 

HEB8.2.3.  

Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril. 
HEB8.2.4. 

HEB8.2.5. 

HEB8.2.6. 

HEB6.4.1.  

A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869. 

   HEB6.4.2. 

HEB6.4.3. 

HEB6.4.1. A primeira república (proxecto de constitución federal e cantonalismo). 

HEB6.4.3. 

HEB6.2.5.  

O movemento obreiro (Sexenio Democrático e Restauración) 

  

 

HEB6.5.1 

HEB7.2.2. 

HEB7.1.1. A Restauración (retorno da monarquía e constitución de 1876). 

HEB7.1.2. 

HEB7.1.3. A vida política da Restauración (quenda, caciquismo e fraude electoral).   

HEB7.2.1. A cuestión nacional no último terzo do século XIX. 

HEB9.1.3. A crise da Restauración, a desarticulación do sistema canovista). 

HEB9.2.1. 

HEB9.2.2.  

A crise de 1917, os gobernos de concentración e a guerra de Marrocos. 
HEB9.2.3. 
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HEB9.2.4. 

HEB9.3.1.  

 

A ditadura de Primo de Rivera (golpe de estado e etapas: delimitación temporal e características principais). HEB9.3.2. 

HEB9.3.3. 

HEB9.4.2. 

HEB10.1.1.  

O establecemento da II República (forzas políticas e constitución de 1931). 
HEB10.1.2. 

HEB10.2.2. 

HEB10.2.1.  

 

 

As grandes reformas da República. 

HEB10.2.3. 

HEB10.2.4. 

HEB10.2.5. 

HEB10.2.6. 

HEB10.3.1. A guerra civil: sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión internacional. 

HEB10.3.2. 

HEB11.1.1.  

O franquismo: características e institucionalización 
HEB11.1.3. 

HEB11.1.7. 

HEB11.1.2. O franquismo: as formas de oposición ao Réxime. 

HEB11.1.10. 

HEB11.1.8. O franquismo: política económica 
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HEB11.1.6.  

A agonía do franquismo e os inicios da Transición. 
HEB12.1.1. 

HEB12.1.3. 

HEB12.1.4.  

As primeiras eleccións democráticas e a constitución de 1978. 
HEB12.2.1. 

HEB12.2.2. 

 A crise da UCD e o golpe de estado 

HEB12.3.2.  

A consolidación da democracia: os gobernos do PSOE. 
HEB12.3.4. 
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5.7 XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACH 
 

 TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

 PRMEIRA AVALIACIÓN 

 B1.1. Recoñecer a peculiaridade do coñecemento 
xeográfico utilizando as súas ferramentas de análise e 
os seus procedementos. 

 XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as 
principais ferramentas de análise e os seus procedementos.  

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B1.2. Identificar o espazo xeográfico como tal nas súas 
diversas ocupacións, entendéndoo como centro de 
relacións humanas e sociais. 

 XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas.  TAREFAS DE AULA 

 Observación 

 XHB1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes 
xeográficas.  

 TRABALLO RÚBRICA 

 B1.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con 
diferentes escalas, identificándoos como ferramentas 
de representación do espazo xeográfico 

 XHB1.3.1. Utiliza adecuadamente as ferramentas características da 
ciencia xeográfica. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B1.4. Analizar e comentar o mapa topográfico nacional E: 
1/50.000. 

 XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os 
procedementos de traballo do xeógrafo. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de diferentes 
escalas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B1.5. Deseñar e comparar mapas sobre espazos 
xeográficos próximos utilizando os procedementos 
característicos.  

 XHB1.5.1. Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe 
natural e cultural.  

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B1.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de 
contido xeográfico obtida de fontes diversas, e 
presentala de xeito adecuado. 

 XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e 
dun mapa, comentando as características do espazo xeográfico. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B2.1. Distinguir as singularidades do espazo xeográfico 
español establecendo os aspectos que lle confiren 
unidade e os elementos que ocasionan diversidade. 

 XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as 
unidades do relevo español, comentando as súas características. 

 TAREFAS DE AULA 

 Observación 

 B2.2. Describir os trazos do relevo español, situando e  XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo  PROBA ESCRITA 
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analizando as súas unidades de relevo. que son similares e diferentes do territorio peninsular e insular.  Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B2.3. Definir o territorio español subliñando as diferenzas 
das unidades morfoestruturais. 

 XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de 
España. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B2.4. Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas 
características e na modelaxe. 

 XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas 
características xeomorfolóxicas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B2.5. Utilizar correctamente o vocabulario específico da 
xeomorfoloxía. 

 XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica 
e a conformación do territorio español. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B2.6. Procurar e seleccionar información do relevo obtido 
de fontes diversas (bibliográficas, cartográficas, internet 
ou traballos de campo), e presentala de xeito adecuado 
sinalando os condicionamentos que o relevo pode 
impor.  

 XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que 
reflicte. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B2.7. Identificar as características edáficas dos solos.  XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos 
de solo de España. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos 
peninsulares e insulares. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B3.1. Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos.   XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B3.2. Distinguir os climas en España e comentar as súas 
características, sinalando os factores e os elementos 
que os compoñen, para diferencialos. 

 XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando 
os factores e os elementos característicos. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B3.3. Distinguir os climas en España e a súa 
representación en climogramas. 

 XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada 
clima. 

 TRABALLO DE AULA 

 Observación 

 B3.4. Comentar a información climatolóxica que se  XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir  PROBA ESCRITA 
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deduce utilizando mapas de temperaturas ou 
precipitacións de España.  

dos seus climogramas representativos.  Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B3.5. Analizar os tipos de tempo atmosférico en España 
utilizando os mapas de superficie e de altura. 

 XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico 
reflectidos nas estacións climatolóxicas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos 
que explican os tipos de tempo atmosférico.  

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B3.6. Interpretar un mapa do tempo aplicando as 
características dos tipos de tempo peninsulares ou 
insulares. 

 XB33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os 
elementos que explican o tipo de tempo característico da 
estación do ano correspondente. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B3.7. Obter e seleccionar información de contido 
xeográfico relativo á diversidade climática de España 
utilizando as fontes dispoñibles, tanto de internet como 
de medios de comunicación social, ou bibliografía. 

 XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e 
estatísticas que reflicten as chuvias torrenciais.  

 TRABALLO 

 Rúbrica 

 B3.8. Identificar as rexións vexetais.  XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e 
comenta as súas características. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B3.9. Diferenciar razoadamente as formacións vexetais 
españolas. 

 XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións 
vexetais que aparezan. 

 TRABALLO  

 Rúbrica 

 XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie.  TRABALLO 

 Rúbrica 

 B4.1. Explicar a diversidade hídrica da Península Ibérica e 
nas illas, enumerando e localizando os tipos de 
elementos hídricos que se poden percibir coa 
observación da paisaxe. 

 XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B4.2. Describir as cuncas fluviais españolas situándoas 
nun mapa e enumerando as súas características. 

 XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas 
fluviais. 

 TRABALLO AULA 

 Observación 

 B4.3. Identificar os réximes fluviais máis característicos.  XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas  TRABALLO INDIVIDUAL 
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posibilidades de aproveitamento hídrico en España.  Rúbrica 

 B4.4. Enumerar as zonas húmidas de España, localizalas 
nun mapa e comentar as súas características. 

 XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e 
debate un aspecto de actualidade sobre este tema. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B4.5. Analizar o aproveitamento dos recursos hídricos en 
España, incluíndo as características de seca e das 
chuvias torrenciais do clima.  

 XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os 
grandes encoros, e deduce consecuencias, analizando tamén as 
características climáticas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as 
épocas de seca en relación cun mapa de tipos de réximes fluviais 
dos ríos da Península Ibérica, e saca conclusións. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B4.6. Obter e seleccionar información de contido 
xeográfico relativo á hidroloxía española, incidindo na 
explotación das augas subterráneas, utilizando 
distintas fontes de información. 

 XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a 
desigualdade hídrica española e a súa interacción coas 
actividades humanas.  

 TRABALLO EN GRUPO 

 Rúbrica 

 B5.1. Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais 
españolas, identificando os seus trazos. 

 XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos 
paisaxísticos españois. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e 
identifica as súas características. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B5.2. Relacionar o medio natural coa actividade humana, 
describindo casos de modificación do medio polo ser 
humano. 

 XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola 
interacción entre persoa e natureza sobre as paisaxes. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción 
humana sobre a natureza. 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Rúbrica 

 B5.3. Describir os espazos humanizados e enumerar os 
seus elementos constitutivos.  

 XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B5.4. Obter e seleccionar información de contido 
xeográfico relativo ás paisaxes naturais e as relacións 
entre natureza e sociedade, utilizando fontes en que 
estea dispoñible, tanto en internet como en bibliografía 

 XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas 
que se perciba a influencia do medio na actividade humana. 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Rúbrica 

 XHB5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de  TRABALLO INDIVIDUAL 
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ou medios de comunicación social.  información novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a 
influencia das persoas sobre o medio. 

 Rúbrica 

 XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios 
de comunicación social referida á destrución do medio natural por 
parte do ser humano.  

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B5.5. Comparar imaxes das variedades de paisaxes 
naturais. 

 XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de 
fontes gráficas e comenta imaxes representativas de cada unha 
das variedades de paisaxes naturais localizadas en medios de 
comunicación social, internet ou outras fontes bibliográficas. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

 SEGUNDA 
AVALIACIÓN 

 B6.1. Identificar as fontes para o estudo da poboación 
establecendo os procedementos que permiten estudar 
casos concretos. 

 XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación.  TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B6.2. Comentar gráficos e taxas que amosen a evolución 
da poboación española. 

 XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e 
compáraa con algunha dun período anterior ou de previsións 
futuras. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución 
histórica. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B6.3. Caracterizar a poboación española identificando os 
movementos naturais. 

 XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso 
español.  

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a 
configuración da poboación dun territorio. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B6.4. Diferenciar a densidade de poboación no espazo 
peninsular e insular, explicando a distribución de 
poboación. 

 XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en 
España. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 
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 B6.5. Explicar a distribución da poboación española 
identificando as migracións. 

 XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a 
España. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en 
relación coas migracións interiores. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B6.6. Analizar a poboación das comunidades autónomas, 
definindo a súa evolución e a problemática de cada 
unha. 

 XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que 
medran e as que diminúen a súa poboación. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B6.7. Comentar un mapa da densidade de poboación de 
España, analizando a súa estrutura. 

 XHB6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española.  TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B6.8. Analizar as pirámides de poboación das 
comunidades autónomas, incidindo no caso galego, e 
comentar as súas peculiaridades. 

 XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo 
de taxas de poboación. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B6.9. Explicar as perspectivas de poboación española e a 
ordenación do territorio.  

 XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas 
de futuro da poboación española.  

 TRABALLO EN GRUPO 

 Rúbrica 

 B6.10. Obter e seleccionar información de contido 
demográfico utilizando fontes en que estea dispoñible, 
tanto en internet como noutras fontes de información. 

 XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación 
española salientando os aspectos máis significativos, utilizando 
gráficos, mapas, pirámides, etc., nunha presentación informática 
ou en exposicións en directo. 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Rùbrica 

 B7.1. Describir as actividades agropecuarias e forestais, 
especificando as características de España. 

 XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras 
actividades económicas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B7.2. Distinguir as paisaxes agrarias, a súa morfoloxía e as 
súas estruturas, establecendo as súas características.  

 XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais 
aproveitamentos agrarios.  

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
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proba 

 XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron 
nas estruturas agrarias españolas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B7.3. Analizar adecuadamente unha paisaxe rural 
distinguindo o terreo de labor, os bosques e o hábitat. 

 XHB7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto 
as características das paisaxes agrarias españolas. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbricas 

 B7.4. Comprender a evolución da estrutura da propiedade 
e identificar formas de tenza da terra. 

 XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da 
propiedade 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B7.5. Explicar o sector agrario español tendo en conta as 
súas estruturas da propiedade e as características das 
súas explotacións. 

 XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes 
agrarias españolas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B7.6. Explicar a situación do sector agrario español tendo 
en conta o contexto europeo e as políticas da Unión 
Europea. 

 XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que 
expliquen o dinamismo dun sector agrario dado. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación 
española na PAC. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B7.7. Analizar a actividade pesqueira, e definir as súas 
características e os seus problemas. 

 XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da 
actividade pesqueira española e galega. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan 
problemas pesqueiros e identifica a súa orixe.  

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B7.8. Obter e seleccionar información de contido 
xeográfico relativo ao espazo rural, silvícola ou 
pesqueiro, utilizando fontes dispoñibles en internet, en 
medios de comunicación social ou na bibliografía. 

 XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico 
no PIB das actividades agrarias, gandeiras, forestal e pesqueiras 
españolas fronte a outros sectores de actividade. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B8.1. Analizar o proceso de industrialización español 
establecendo as características históricas que conducen 
á situación actual. 

 XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e 
a configuración da industria española. 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Rúbrica 

 XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución 
histórica da industrialización española. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
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proba 

 XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución 
histórica da industria española nunha zona concreta ou dun 
sector concreto. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B8.2. Relacionar as fontes de enerxía e a industrialización, 
e describir as súas consecuencias en España. 

 XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de 
fontes de enerxía e materias primas en España.  

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B8.3. Coñecer os factores da industria en España.  XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as 
súas diferenzas rexionais.  

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que 
expliquen as producións industriais. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B8.4. Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe 
industrial dada. 

 XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B8.5. Describir os eixes de desenvolvemento industrial 
sobre un mapa, establecendo as súas características e 
as posibilidades de rexeneración e cambio no futuro. 

 XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis 
importantes, distinguindo entre os sectores industriais.  

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de 
desenvolvemento industrial. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento 
industrial, e as súas perspectivas de futuro. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B8.6. Obter e seleccionar información de contido 
xeográfico relativo ao espazo industrial español e a 
influencia nel da política industrial europea, utilizando 
fontes en que estea dispoñible, tanto en internet, como 
na bibliografía ou nos medios de comunicación. 

 XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a 
súa influencia nas españolas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B9.1. Analizar a terciarización da economía española 
establecendo as súas características e a influencia no 

 XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
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produto interior bruto, e utilizar correctamente a 
terminoloxía do sector servizos. 

proba 

 B9.2. Identificar a presenza dos servizos no territorio, 
analizando a súa distribución e o impacto no medio. 

 XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía 
española. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B9.3. Explicar o sistema de transporte en España, 
distinguindo a articulación territorial que configura. 

 XHB9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación 
máis importantes de España (ferrocarrís, estradas, portos e 
aeroportos). 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a 
transcendencia que este sector ten para articular o territorio. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de 
transporte determinado. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos de transporte 
español. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico 
sobre vías de comunicación no noso país. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 B9.4. Describir o desenvolvemento comercial e a 
ocupación territorial que impón, e establecer as súas 
características. 

 XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o 
desenvolvemento comercial. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B9.5. Localizar nun mapa os espazos turísticos, e 
enumerar as súas características e as desigualdades 
rexionais. 

 XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B9.6. Obter e seleccionar información de contido 
xeográfico relativo á actividade ou ao espazo do sector 
servizos español, utilizando fontes en que estea 
dispoñible, tanto en internet como na bibliografía ou nos 
medios de comunicación social.  

 XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o 
desenvolvemento turístico español. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB9.6.2. Explica como articulan o territorio outras actividades 
terciarias. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
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proba 

 XHB9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a 
transportes, comercial ou outras actividades do sector servizos.  

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B9.7. Identificar e comentar unha paisaxe transformado por 
unha importante zona turística. 

 XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do 
sector servizos na economía e no emprego en España, a partir 
de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

 TERCEIRA 
AVALIACIÓN 

 B10.1. Definir a cidade.  XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B10.2. Analizar e comentar planos de cidades, 
distinguindo os seus trazados. 

 XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao 
lugar de residencia, ou a máis significativa. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B10.3. Identificar o proceso de urbanización e enumerar 
as súas características e as planificacións internas. 

 XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de planificación 
urbana. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B10.4. Analizar a morfoloxía e a estrutura urbana, e 
extraer conclusións da pegada da historia e a súa 
expansión espacial, reflexo da evolución económica e 
política da cidade. 

 XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades 
españolas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha 
cidade sobre un plano desta. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B10.5. Analizar e comentar unha paisaxe urbana.  XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte  TRABALLO INDIVIDUAL 
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gráfica.  Rúbrica 

 XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía 
e a estrutura urbana dunha cidade coñecida. 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Rúbrica 

 B10.6. Identificar o papel das cidades na ordenación do 
territorio. 

 XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B10.7. Describir a rede urbana española e comentar as 
súas características.  

 XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade 
e o espazo que a rodea. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B10.8. Obter, seleccionar e analizar información de 
contido xeográfico relativo ao espazo urbano español, 
utilizando fontes en que estea dispoñible, en internet, 
nos medios de comunicación social ou na bibliografía. 

 XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a 
configuración e a problemática do sistema urbano español. 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Rúbrica 

 B11.1. Describir a organización territorial española 
analizando a estrutura local, autonómica e estatal. 

 XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial 
española, partindo do concello e da comunidade autónoma. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B11.2. Explicar a organización territorial española e 
establecer a influencia da historia e da Constitución de 
1978, mediante o emprego de mapas históricos e 
actuais. 

 XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de 
mapas históricos e actuais. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola 
Constitución de 1978. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira 
metade do século XX. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as 
principais cidades en cada unha e os países fronteirizos de 
España. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B11.3. Analizar a organización territorial española e 
describir os desequilibrios e os contrastes territoriais, 
así como os mecanismos correctores. 

 XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais 
existentes na organización territorial española. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 
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 B11.4. Describir a transcendencia das comunidades 
autónomas e definir as políticas territoriais que levan a 
cabo, incidindo no caso de Galicia. 

 XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as 
comunidades autónomas en aspectos concretos. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B11.5. Obter, seleccionar e analizar información de 
contido xeográfico relativo ás formas de organización 
territorial en España, utilizando fontes en que estea 
dispoñible en internet, nos medios de comunicación 
social ou na bibliografía. 

 XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades 
autónomas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas 
territoriais autonómicas. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B12.1. Definir a situación xeográfica de España no 
mundo, establecendo a súa posición e localizando os 
seus territorios. 

 XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e 
sinala aquelas coas que España ten máis relación. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación 
mundial. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas 
xeoeconómicas mundiais. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B12.2. Describir o continente europeo distinguindo a súa 
estrutura territorial e os contrastes físicos e 
socioeconómicos. 

 XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea.   PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B12.3. Identificar a posición de España na Unión 
Europea, enumerando as políticas rexionais e de 
cohesión territorial que se practican en Europa e que 
afectan a España. 

 XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea 
toma en política rexional e de cohesión territorial que afectan a 
España. 

 TRABALLO INDIVIDUAL 

 Rúbrica 

 XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a 
posición de España na Unión Europea. 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Rúbrica 

 B12.4. Definir a globalización e explicar os seus trazos.  XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con 
exemplificacións que afecten a España. 

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 B12.5. Comparar os procesos de mundialización e 
diversidade territorial, resumindo as características de 

 XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos 
concretos dos conceptos de mundialización e de diversidade 

 TRABALLO INDIVIDUAL 
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ambos. territorial.  Rúbrica 

 B12.6. Explicar as repercusións da inclusión de España 
en espazos socioeconómicos e xeopolíticos 
continentais e mundiais, utilizando fontes diversas 
baseadas en material bibliográfico ou en liña e en 
opinións expostas nos medios de comunicación social. 

 XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en 
espazos xeopolíticos e socioeconómicos continentais e mundiais 
a partir de distintas fontes de información xeográfica.  

 PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos apartados da 
proba 

 

 

5.7.1  ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA 

 

 MÍNIMOS 

 XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo español, comentando as súas características. 

 XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España. 

 XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características xeomorfolóxicas. 

 XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación do territorio español. 

 XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte. 

 XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de España. 

 XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares. 

 XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España. 

 XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os elementos característicos. 

 XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus climogramas representativos. 

 XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos de tempo atmosférico.  

 XHB3.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que explican o tipo de tempo característico da estación do ano correspondente. 

 XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas características. 
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 XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan. 

 XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España. 

 XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais. 

 XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de aproveitamento hídrico en España. 

 XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas características. 

 XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa e natureza sobre as paisaxes. 

 XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con algunha dun período anterior ou de previsións futuras. 

 XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica. 

 XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español.  

 XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da poboación dun territorio. 

 XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España. 

 XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. 

 XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes. 

 XHB6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española. 

 XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais. 

 XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas estruturas agrarias españolas. 

 XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas. 

 XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira española e galega. 

 XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía e materias primas en España.  

 XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas rexionais.  

 XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións industriais. 
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 XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento industrial. 

 XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de futuro. 

 XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español. 

 XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía española. 

 XHB9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes de España (ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos). 

 XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector ten para articular o territorio. 

 XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento comercial. 

 XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. 

 XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico español. 

 XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos. 

 XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis significativa. 

 XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización. 

 XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas. 

 XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un plano desta. 

 XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 

 XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española. 

 XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo que a rodea. 

 XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do concello e da comunidade autónoma. 

 XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e actuais. 

 XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 1978. 

 XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades en cada unha e os países fronteirizos de España. 
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 XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na organización territorial española. 

 XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais. 

 XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea.  

 XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións que afecten a España. 

 

 

6 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  
 
A avaliación está enfocada á mellora do proceso ensino-aprendizaxe, polo que é necesario diversificar as ferramentas de 
avaliación dirixidas non só ao alumnado, senón ao conxunto dos seus actores (centro e profesorado principalmente). Non 
obstante, nesta programación exporanse só aquelas destinadas á avaliación dos criterios e estándares de aprendizaxes 
recollidos no currículo normativo das materias. Para a avaliación do alumnado empregaranse, entre outras, diferentes 
procedementos: 

 
-Probas escritas: que incluirán unha parte teórica que consistirá na definición e/ou desenvolvemento de conceptos xunto 
a unha parte práctica, de carácter procedemental, con resolución de problemas e supostos prácticos. Estas probas 
puntuaranse de 0 a 10 puntos. 
En todas as probas terase en conta á adecuada presentación. Non se permitirá o uso de lapis para a realización das 
probas. 
 
Traballos de investigación baixo os principios da Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP): Estes traballos realizaranse 
na aula de informática, sempre que haxa dispoñibilidade no centro. 
 
Actividades e traballo habitual na clase (comentarios guiados, buscas de información, obradoiro de prensa e resolución 
de exercicios): considerando para isto o respecto mostrado ás opinións dos compañeiros, a atención ás explicacións, 
actividades desenvolvidas na clase e a súa participación activa nas mesmas. 
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Empregaranse ferramentas comúns de avaliación competencial, en particular: para avaliar a resolución individual de 
actividades, para a redacción e a presentación de traballos escritos; así como  a súa exposición oral.  Estes serán 
avaliados, preferentemente, a través de “rúbricas”. 
 
A modo de exemplo: Rúbrica para a presentación dun traballo escrito: 
 
 
 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

REDACIÓN 

O traballo está ben 
estruturado e cumpre na súa 
totalidade e coa estrutura de 

introdución, desenvolvemento 
e conclusión. 

O traballo atópase ben 
estruturado nun  
80 % e cumpre na súa 
totalidade coa estrutura de 
introdución, desenvolvemento 
e conclusión. 

O traballo atópase ben 
estruturado nun  
50 % e cumpre na súa 
totalidade coa estrutura de 
introdución, desenvolvemento 
e conclusión. 

O traballo atópase ben 
estruturado nun  
50 % pero non cumpre coa 
estrutura de introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. 

O traballo non está 
estruturado r ten introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. 

ORTOGRAFÍA 

O texto non presenta erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

O texto ten menos de 3 erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

O texto ten entre 4 e 6 erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

O texto ten entre 6 e 10 erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

O texto ten máis de 10 erros 
ortográficos. 

EXTENSIÓN 

O exercicio escrito adaptase 
á extensión esixida  

O exercicio escrito presenta 
media páxina máis da 
extensión esixida. 

O exercicio escrito presenta 
una páxina máis da extensión 
esixida. 

O exercicio escrito presenta 
dúas páxinas máis da 
extensión esixida. 

O exercicio escrito presenta 
máis de dúas páxinas da 
extensión esixida. 

CONTIDO 

Abordase  contido que se 
pediu. 

Nalgúns parágrafos non se 
aborda nada do contido que 
pediu. 

Un 60 % do texto non ten 
relación co contido que se 
pediu 

Algúns parágrafos fan alusión 
ao tema pedido. 

Só se menciona o tema 
pedido, pero non se aborda. 

ARGUMENTACIÓN 
DE IDEAS 

Presenta ideas ben 
argumentadas e sen erros. 

Presenta ideas ben 
argumentadas pero con algún 
erro. 

Presenta ideas que argumenta 
con debilidade. 

Presenta ideas sen 
argumentar. 

Non presenta ideas e as que 
presenta non están 
argumentadas. 

PRESENTACIÓN  
E LIMPEZA 

O traballo está presentado 
con pulcritude e limpeza. 

O traballo está presentado 
con pulcritude pero ten un 
rachón. 

O traballo está presentado con 
pulcritude pero ten dous ou 
tres tachóns. 

O traballo ten dobleces e máis 
de tres tachóns. 

O traballo está presentado 
cun gran número de dobleces 
e tachóns. 

TEMPO 
DE ENTREGA 

A entrega realizase na data 
indicada. 

A entrega realizase cun día 
de retraso. 

A entrega realizase con dous 
días de retraso. 

A entrega realizase con tres 
días de retraso. 

A entrega realizase despois 
de pasados tres días da data 
indicada. 
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7 CONCRECIÓN METODOLÓXICA QUE REQUIREN AS MATERIAS 
 
 A metodoloxía que se aplicará no noso Departamento procurará favorecer a capacidade do alumnado para aprender por se 

mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación en contextos de aprendizaxe significativos. 

7.2 CRITERIOS METODOLÓGICOS. 
 

A nosa proposta axústase os seguintes criterios metodolóxicos: 
-Adaptación ás características do noso alumnado, ofrecendo actividades diversificadas de acordo coas súas capacidades. 
-Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por se mesmo. 
-Fomento da participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando estratexias que propicien a individualización 
con outras que fomenten a socialización. 
-Interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, subliñando as interrelacións entre os contidos da Xeografía 
e Historia e os de outras disciplinas afíns. 
-Rigor científico e desenvolvemento das capacidades analíticas, explicativas e interpretativas do alumnado. 
-Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao entorno, co fin de garantir a funcionalidade 
das aprendizaxes. 

7.3 ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 
 

Baixo os criterios sinalados desenvolveranse as seguintes estratexias didácticas: 
Estratexias expositivas: 

 Presentaremos ao alumnado oralmente o mediante presentacións en soporte dixital ou papel, as cuestións introdutorias e 
os feitos e conceptos de cada unidade programada; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos. Esta estratexia 
acompañarase da realización de actividades ou tarefas de aplicación ou indagación que permitan a asimilación dos novos 
contidos.  

Estratexias de indagación: 
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 Presentaremos ao alumnado unha serie de materiais en bruto que deberán estruturar, seguindo unhas pautas de 
actuación. Trátase de enfrontalo a situacións e escenarios de aprendizaxe nos que deban poñer en práctica reflexivamente 
conceptos, procedementos e actitudes. 
O emprego destas estratexias será máis utilizado para a aprendizaxe de procedementos e o desenvolvemento de hábitos, 
actitudes e valores. Estamos a falar de técnicas de aprendizaxe tales como: 

 

- Tarefas sen unha solución clara ou pechada, nas que as distintas opcións son igualmente posibles e válidas, para facer 
reflexionar ao alumnado sobre a complexidade dos problemas económicos. 

- O estudio de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer máis significativas as 
aprendizaxes. 

- Proxectos de investigación nos que resolver problemas con certa autonomía, nos que adquirirá experiencia na procura  
de información.  

 

Estas propostas de aprendizaxe significativa requiren dun clima que favoreza a autonomía do alumnado na toma de decisións, a 
participación na organización dos seus procesos de ensinanza-aprendizaxe. 

7.4 AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 En calquera das estratexias didácticas adoptadas a realización das actividades de aula na nosa materia procurarán: 
 
- Que estean perfectamente relacionadas cos contidos teóricos.  
- Teñan unha formulación clara. 
- Sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados coa súa contorna. 
- Variadas: traballen procedementos con textos, imaxes, gráficos, mapas e, na medida do posible: actitudes 
- Proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a xustificar as súas 
afirmacións e solucións 
- Consoliden a comprensión dos conceptos e desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por se mesmo, utilizando 
diversas estratexias. 
-Sirvan de base para o desenvolvemento de traballos por tarefas ou pequenas investigacións segundo o método científico. 
 

Sobre a base destes principios, as actividades programadas responderán a unha tipoloxía variada: 
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Actividades de a consolidación, síntese e ampliación de conceptos. 

Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade (indagación, pequenos traballos de investigación...)  

Actividades de debates e emisións e defensa de xuízos fundamentados (exposicións orais, debates, etc ...)  

 

 

8 MATERIAIS E RECURSOS. 
 
O Departamento non ten libros de texto asignados a cada materia. Empregaranse varios libros de texto como unha fonte de 
aprendizaxe máis. 
 -Apuntes do profesor en soporte dixital dispoñibles na aula virtual do Centro. 
 -Xunto con fontes informativas extraídas de: 

- Artigos de prensa e de revistas de referencia  
- Blogs e Wikis  das materias,  así como páxinas webs especializadas 
- Textos legais. 
- Outros medios audiovisuais –videos, fragmentos de películas, etc.. 

9 CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO . 
 

 Os criterios de avaliación están recollidos nas súas correspondentes táboas nas programacións de cada curso 
 

9.1 ESO: XEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

Como quedou dito no apartado de procedementos e instrumentos de avaliación, Haberá diversas probas de exame por 
avaliación que versarán sobre os contidos programados (ao menos dúas por avaliación). Estas terán unha ponderación do 65 % 
da nota final. A media entre os exames será obtida en función da materia que inclúa cada un, aínda que se procurará que sexa 
sempre compensada. Os criterios de corrección destas probas escritas –exames- ponderarán:  

 
No desenvolvemento dos conceptos teranse en conta tanto os contidos como a lóxica na exposición e a forma de 

expresión. A claridade expositiva e a precisión nas respostas.  
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En todas as explicacións valorarase positivamente a utilización de vocabulario técnico propio da materia.  

Nos problemas e supostos prácticos das probas valorarase o plantexamento, o desenvolvemento e o resultado. 
A limpeza e presentación do exame e as faltas de ortografía.  

 
Todos os modelos de exame previstos conterán a valoración numérica de cada pregunta ata o máximo de 10. E, 

finalmente, entregaranse ao alumnado, na maior brevidade posible, nunha sesión específica para avaliar de xeito conxunto a 
proba.  

 
Os traballos programados –tarefas ou ABP- que inclúan resolución de problemas, intervencións, exposicións individuais 

e/ou de grupo, comentarios de texto, pequenas investigación ou mediante TICs, etc., representarán o 20% da nota final. E os 
seus  criterios de cualificación quedarán detallados nas súas correspondentes rúbricas (vid. apdo.: Procedementos e 
instrumentos).  
  

Finalmente noutras actividades individualizadas, a adecuación nas respostas, a atención, o interese, a participación 
positiva na clase, o respecto polas opinións dos compañeiros, respecto polo material, eo hábito de traballo representan o 15% da 
nota final. Para a súa valoración o profesor levará un rexistro destes aspectos do traballo realizado na clase.  
 

Considerárase aprobado/a o alumno/a que obteña unha nota igual ou maior a 5. Admitirase a entrega de exercicios fora do 
prazo e repetición de exames, unicamente cando exista un xustificante adecuado que acredite a ausencia do alumno/a a clase. 
 

A nota final de xuño será a media das notas obtidas nos 3 períodos avaliativos do curso, para o que será necesario  
superar cada unha delas. Se ben se terá en conta a evolución, positiva ou negativa, do alumno ó longo do curso, tendo presente 
o principio de  avaliación continua. 
 

Se algunha avaliación queda suspensa, realizarase un exame de recuperación ou esixirase un traballo ao comezo do 
seguinte trimestre, excepto na 3ª avaliación que só poderá recuperarse no exame final de xuño.  

 
Ao final do curso, en xuño, realizarase unha proba final, onde os alumnos/as se examinaran só das avaliacións pendentes. 

O que teña todas as avaliacións suspensas, terá que examinarse de toda a materia. 
 
No caso de no superar a materia en xuño, deberá examinarse nas  correspondentes probas extraordinarias, e a 

cualificación será a nota, expresada sen decimais. 
 
Faltas de ortografía. Con carácter xeral para todas as probas e traballos escritos pedirase ao alumno unha correcta 

escritura sen faltas de ortografía. Perda do dereito da avaliación continua: No caso de que un alumno perda o dereito á avaliación 
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continua (segundo os criterios establecidos polo centro), deberá superar unha única proba na que o nivel de dificultade será o 
mesmo que para o resto do grupo. Neste caso o 100% do resultado dependera da cualificación obtida nesa proba escrita. 

 
 
 
 

AVALICIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Probas (escritas ou orais) 

 
Procurarase facer dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá entre 5 e 10 preguntas. 
Haberá sempre unha ou dúas preguntas de desenvolvemento dun determinado tema. Estas preguntas 
terán unha puntuación maior que as breves, e valorarase o uso correcto do vocabulario específico da 
materia. 
Haberá preguntas con resposta breve. 
Podería haber preguntas tipo test, nas que será necesario contestalas perfectamente para a súa 
valoración positiva  
Podería, se o permiten os temas obxecto da proba, facer unha parte práctica, que será necesario 
superar para aprobar o exame ou proba. 
  

65 % 

Traballos (individuais ou en 
grupo) 

 
Ademais do contido dos traballos, terase en conta a corrección na expresión,  o deseño, a variedade 
das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a 
capacidade crítica, segundo os criterios expresandos nas súas rúbricas correspondentes que serán 
coñecidas previamente polo alumando 

20 % 

Outras actividades  (respostas a 
preguntas do profesor, 

participación en debates e 
grupos de discusión) 

 
Terase en conta: Ademais da adecuación nas respostas, a atención, o interese, a participación positiva 
na clase, o respecto polas opinións dos compañeiros, respecto polo material,  etc. 

15% 

 
 

9.2 PRIMEIRO DE BACHARELATO. HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO,  
 

 Como quedou dito no apartado de procedementos e instrumentos de avaliación, Haberá dous probas de exame por 
avaliación que versarán sobre os contidos programados. Terá unha ponderación do 75 % da nota final. A media entre os exames 
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será obtida en función da materia que inclúa cada un, aínda que se procurará que sexa sempre do 50%. Os criterios de 
corrección destas probas escritas –exames- ponderarán:  
 

a. No desenvolvemento dos conceptos teranse en conta tanto os contidos como a lóxica na exposición e a forma de 
expresión. A claridade expositiva e a precisión nas respostas.  

b. En todas as explicacións valorarase positivamente a utilización de vocabulario propio da materia.  
c. Nos comentario de textos, mapas ou imaxes valorarase a orde expositiva, a xerarquización das ideas e a 

comprensión. 
 

d. A limpeza e presentación do exame e as faltas de ortografía (vid. apdo. correspondente a notas).  
 
Todos os modelos de exame previstos conterán a valoración numérica de cada pregunta ata o máximo de 10. E, finalmente, 
entregaranse ao alumnado, na maior brevidade posible, nunha sesión específica para avaliar de xeito conxunto a proba.  
 
 Os traballos programados –tarefas ou ABP- que inclúan resolución de problemas, intervencións, exposicións individuais 
e/ou de grupo, comentarios de texto, investigación en prensa ou mediante as novas tecnoloxías, etc., representarán o 15% da 
nota final. E os seus  criterios de cualificación quedarán detallados nas súas correspondentes rúbricas (vid. apdo.: 
Procedementos e instrumentos).  
  
 Finalmente, haberá traballos ordinarios de aula que representan o 10% da nota final. Para a súa valoración o profesor 
levará un rexistro destes aspectos do traballo realizado na clase.  
 
 Considerárase aprobado/a o alumno/a que obteña unha nota igual ou maior a 5. Admitirase a entrega de exercicios fora do 
prazo e repetición de exames, unicamente cando exista un xustificante adecuada que acredite a ausencia do alumno/a a clase. 
  
 A nota final de xuño será a media das notas obtidas nos 3 períodos avaliativos do curso, para o que será necesario  
superar cada unha delas. Se ben se terá en conta a evolución, positiva ou negativa, do alumno ó longo do curso, tendo presente 
o principio de  avaliación continua. Se algunha avaliación queda suspensa, realizarase un exame de recuperación ao comezo do 
seguinte trimestre, excepto a 3ª avaliación que só poderá recuperarse no exame final de xuño.  
 
 Ao final do curso, en xuño, realizarase unha proba final, onde o alumnado se examinara só das avaliacións pendentes. O 
que teña todas as avaliacións suspensas, terá que examinarse de toda a materia. 
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 No caso de no superar a materia en xuño, deberá examinarse dela totalmente en setembro, e a cualificación será a nota, 
expresada sen decimais, obtida no correspondente exame extraordinario de Setembro. 
 
 Faltas de ortografía. Con carácter xeral para todas as probas e traballos escritos pedirase ao alumno unha correcta 
escritura sen faltas de ortografía. Cada falta será sancionada negativamente con 0.1 puntos, diminuíndo a nota da proba escrita, 
restándose como máximo 1 punto na nota final do exame o traballo escrito. 
  
 Perda do dereito da avaliación continua: No caso de que un alumno perda o dereito á avaliación continua (segundo os 
criterios establecidos polo centro), deberá superar unha única proba na que o nivel de dificultade será o mesmo que para o resto 
do grupo. Neste caso o 100% do resultado dependera da cualificación obtida nesa proba escrita. 

 
 

AVALICIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Probas (escritas ou orais) 

 
Procurarase facer dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá entre 5 e 10 preguntas. 
Haberá sempre unha ou dúas preguntas de desenvolvemento dun determinado tema. Estas 
preguntas terán unha puntuación maior que as breves, e valorarase o uso correcto do vocabulario 
específico en Xeografía e Historia. 
Haberá preguntas con resposta breve. 
Podería haber preguntas tipo test, nas que será necesario contestalas perfectamente para a súa 
valoración positiva  
Podería, se a materia o permite, haber unha parte práctica, que será necesario aprobar para superar 
a proba no seu conxunto. 
  

75 % 

Traballo_investigación. Tarefas 
(individuais ou en grupo) 

 
Ademais do contido dos traballos, terase en conta a corrección na expresión,  o deseño, a variedade 
das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a 
capacidade crítica, segundo os criterios expresados nas súas rúbricas correspondentes que serán 
coñecidas previamente polo alumando 

15 % 
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Resolución actividades de aula  
(respostas a preguntas do 
profesor, participación en 
debates e grupos de discusión) 

 
Terase en conta: Ademais da adecuación nas respostas, a atención, o interese, a participación 
positiva na clase, o respecto polas opinións dos compañeiros, respecto polo material, a puntualidade, 
etc. 

10% 

 
 
 

9.3 SEGUNDO DE BACHILLERATO HISTORIA 
 

AVALICIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Probas (escritas ou orais) 

 
Procurarase facer dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá entre 5 e 10 preguntas. 
Haberá sempre unha ou dúas preguntas de desenvolvemento dun determinado tema. Estas 
preguntas terán unha puntuación maior que as breves, e valorarase o uso correcto do vocabulario 
específico en Xeografía e Historia. 
Haberá preguntas con resposta breve. 
Podería haber preguntas tipo test, nas que será necesario contestalas perfectamente para a súa 
valoración positiva  
Podería, se a materia o permite, haber unha parte práctica, que será necesario aprobar para superar 
a proba no seu conxunto. 
  

90 % 

Resolución actividades de aula  
(respostas a preguntas do 
profesor, participación en 
debates e grupos de discusión 

 
 
Terase en conta: Ademais da adecuación nas respostas, a atención, o interese, a participación 
positiva na clase, o respecto polas opinións dos compañeiros, respecto polo material, a puntualidade, 
etc. 

10 % 

 
Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada profesora e profesor do 

departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica sobre a programación didáctica da súa materia. A verificación desta 
información rexístrase nun documento na xefatura de estudos. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas polas 
familias na páxina web do centro no apartado Pais e nais. Ademais, cada profesora e profesor dispón dunha hora semanal de atención 
directa ás familias. 
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 Como quedou dito no apartado de procedementos e instrumentos de avaliación, Haberá dous probas de exame por avaliación que 
versarán sobre os contidos programados. Terá unha ponderación do 90 % da nota final. A media entre os exames será obtida en función da 
materia que inclúa cada un, aínda que se procurará que sexa sempre do 50%. Os criterios de corrección destas probas escritas –exames- 
ponderarán segundo criterios da CIUG. 
 
 Os traballos programados –tarefas ou ABP- que inclúan resolución de problemas, intervencións, exposicións individuais e/ou de 
grupo, comentarios de texto, investigación en prensa ou mediante as novas tecnoloxías, etc., representarán o 10% da nota final. E os seus  
criterios de cualificación quedarán detallados nas súas correspondentes rúbricas (vid. apdo.: Procedementos e instrumentos).  
  
 Considerárase aprobado/a o alumno/a que obteña unha nota igual ou maior a 5. Admitirase a entrega de exercicios fora do prazo e 
repetición de exames, unicamente cando exista un xustificante adecuada que acredite a ausencia do alumno/a a clase. 
 A nota final de maio será a media das notas obtidas nos 3 períodos avaliativos do curso, para o que será necesario  superar cada 
unha delas. Se ben se terá en conta a evolución, positiva ou negativa, do alumno ó longo do curso, tendo presente o principio de  avaliación 
continua. Se algunha avaliación queda suspensa, realizarase un exame de recuperación ao comezo do seguinte trimestre, excepto a 3ª 
avaliación que só poderá recuperarse no exame final de xuño.  
 
 Ao final do curso realizarase unha proba final, onde o alumnado se examinara só das avaliacións pendentes. O que teña todas as 
avaliacións suspensas, terá que examinarse de toda a materia. 
 No caso de no superar a materia en maio, deberá examinarse da totalidade dos criterios de avaliación na correspondente proba 
extraordinaria;  a cualificación será a nota, expresada sen decimais. 
 

9.4 SEGUNDO DE BACHARELATO XEOGRAFÍA. 
 
  
 Como quedou dito no apartado de procedementos e instrumentos de avaliación, haberá duas probas de exame por avaliación que 
versarán sobre os estándares de aprendizaxe e contidos asociados. Terá unha ponderación dun 80% da calificación. A media entre os 
exames será obtida en función da materia que inclúa cada un, aínda que se procurará que sexa sempre do 50%. Non se fará nota media no 
caso de que o alumno/a obteña nalgunha destas dúas probas escritas unha cualificación inferior a 4. Os criterios de corrección destas probas 
escritas –exames- ponderarán:  
 

 No desenvolvemento dos conceptos teranse en conta tanto os contidos como a lóxica na exposición e a forma de expresión. A 
claridade expositiva e a precisión nas respostas.  

 En todas as explicacións valorarase positivamente a utilización de vocabulario técnico propio da materia.  
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 Nos problemas e supostos prácticos das probas valorarase o plantexamento, o desenvolvemento e o resultado. 

 A limpeza e presentación do exame e as faltas de ortografía  
 

Todos os modelos de exame previstos conterán a valoración numérica de cada pregunta ata o máximo de 10. E, finalmente, entregaranse ao 
alumnado, na maior brevidade posible, nunha sesión específica para avaliar de xeito conxunto a proba.  
 
 Os traballos programados –tarefas ou ABP- que inclúan resolución de problemas, intervencións, exposicións individuais e/ou de 
grupo, comentarios de texto, investigación en prensa ou mediante as novas tecnoloxías, etc., representarán o restante 20% da calificación 
(10% individual+10% en grupo). E os seus  criterios de cualificación quedarán detallados nas súas correspondentes rúbricas (vid. apdo.: 
Procedementos e instrumentos).   
 
 Considerárase aprobado/a o alumno/a que obteña unha nota igual ou maior a 5. Admitirase a entrega de exercicios fora do prazo e 
repetición de exames, unicamente cando exista un xustificante adecuada que acredite a ausencia do alumno/a a clase. 
 A nota final de xuño será a media das notas obtidas nos 3 períodos avaliativos do curso, para Oo será necesario  superar cada unha 
delas. Se ben se terá en conta a evolución, positiva ou negativa, do alumno ó longo do curso, tendo presente o principio de  avaliación 
continua.  
 
 Se algunha avaliación queda suspensa, realizarase un exame de recuperación ao comezo do seguinte trimestre, excepto a 3ª 
avaliación que só poderá recuperarse no exame final de xuño.  
 
 Ao final do curso realizarase unha proba final onde os alumnos/as se examinaran só das avaliacións pendentes. O que teña todas as 
avaliacións suspensas, terá que examinarse de toda a materia. 
  
 No caso de no superar a materia nesta convocatoria ordinaria, deberá examinarse dela totalmente na proba extraordinaria, e a 
cualificación será a nota, expresada sen decimais, obtida no correspondente exame extraordinario. 
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AVALICIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Probas (escritas ou orais) 

 
Procurarase facer dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá entre 5 e 10 preguntas. 
Haberá sempre unha ou dúas preguntas de desenvolvemento dun determinado tema. Estas 
preguntas terán unha puntuación maior que as breves, e valorarase o uso correcto do vocabulario 
específico en Xeografía e Historia. 
Haberá preguntas con resposta breve. 
Podería haber preguntas tipo test, nas que será necesario contestalas perfectamente para a súa 
valoración positiva  
Podería, se a materia o permite, haber unha parte práctica, que será necesario aprobar para 
superar a proba no seu conxunto. 
  

 
80%  

Traballos (individuais ou en 
grupo) 

 
Ademais do contido dos traballos, terase en conta a corrección na expresión,  o deseño, a 
variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e 
síntese, a capacidade crítica, segundo os criterios expresandos nas súas rúbricas correspondentes 
que serán coñecidas previamente polo alumando 

10%  

Outras actividades  (respostas a 
preguntas do profesor, 
participación en debates e 
grupos de discusión) 

 
Terase en conta: Ademais da adecuación nas respostas, a atención, o interese, a participación 
positiva na clase, o respecto polas opinións dos compañeiros, respecto polo material, a 
puntualidade, etc. 

10% 
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10 INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 
 
 Desde o Departamento de Xeografía e Historia empregaranse os indicadores e criterios recollidos no cadro-resume, para a 
imprescindible avaliación dos procesos de ensino-aprendizaxe que se están a propor desde a nosa materia, así como a nosa 
práctica docente . Unha cultura da auto-avaliación que deberá implantase de xeito definitivo . 
 

PROGRAMACIÓN DO TRABALLO DOCENTE 

Programación trimestral de aula. Diario coa planificación e desenvolvemento das clases 

-Grao de cumprimento (%) 
-Modificacións (%) 

-Eficacia dos rexistros 
-Grao de cumprimento (%) 

  

EMPREGO DOS RECURSOS PARA  O DESENVOLVEMENTO DAS CLASES 

Xestión dos tempos na aula. Valoración cuantitativa e cualitativa 
dos recursos empregados 

Recursos TIC  e Aulas de informática 

-Aproveitamento (%) 
-Distribución de tempos: expositivos e de  
traballo 
 

-Comprobación do impacto dos 
materiais e actividades desenvolvidas 
na aula. 

-Valoración cuantitativa dos recursos dixitais 
empregados. 
-Valoración da eficacia das sesións nas aulas 
TIC. 

   

ESTRATEXIAS E ACTIVIDADES PARA PROMOVER APRENDIZAXES SIGNIFICATIVAS  

Estratexias e criterios para a organización dos traballo en grupo. Adaptación e axustes do currículum 

Agrupamentos: Organización dos grupos.  Asignación de roles e seguimento do 
traballo 

-%  e intensidade dos cambios 

  

ESTRATEXIAS E ACCIÓNS PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO  

Valoración da eficacia dos tipos de estratexias empregadas 

ESTRATEXIAS PARA A AVALIACIÓN DA LABOR DOCENTE POR PARTE DO ALUMNADO 

Enquisas de satisfacción do alumnado  
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USO DOS RESULTADOS PARA VALORAR E AXUSTAR A NOSA PRÁCTICA DOCENTE 

Valoración das estratexias e ferramentas para sistematizar a recollida e tratamento da información derivada das 
avaliacións 

 

CLIMA DE AULA 

Valoración das accións para a creación de relacións afectivas entre o alumnado e o profesorado 

 

 

11 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES. 

 
 Tendo en conta a planificación do centro para probas parciais e finais das materias pendentes, o departamento establece a 
realización de dúas probas parciais que aborden os contidos mínimos das materias correspondentes. De non superar algunhas 
destas probas e/ou exames, o alumnado contará coa posibilidade de realizar unha proba final, global ou parcial, dependendo das 
partes que teña suspensas. Non se detallan neste apartado o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe, xa 
recollidos no apartado correspondente desta programación. O profesor poderá entregar ao alumnado actividades para a 
preparación das probas que, se o estima axeitado, poderán terse en conta para a nota final. No caso de alumnado con 
necesidades educativas especiais, as citadas probas poderán ser substituídad por traballos adaptados. 
 

12 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR 
COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

As cuestión propostas para a avaliación incial do alumnado estarán baseadas nos estándares de aprendizaxe de 6º de EP, 
no caso de 1º da ESO, e dos cursos anteriores no resto dos niveis. Serán fundamentalmente probas escritas que impliquen 
desempeños e resolución de problemas seguindo, entre outros , o modelo PISA.  Unha vez celebrada a correspondente 
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avaliación inicial de cada curso e, baixo o asesoramento do Departamento de Orientación, deseñaranse as correspondentes 
medidas que en cada caso –tanto a nivel individual ou colectivo-, se estimen oportunas.  

13 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

Na ESO, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e intereses comezan a definirse, é 
conveniente dar resposta, na medida das nosas posibilidades, á diversidade de capacidades e estilos de aprendizaxe detectados 
no noso alumnado. Hoxe no é doado dar unha resposta axeitada a esta diversidade. A nosa folla de ruta comeza coa detección 
de coñecementos previos a través de:  

-Debates e actividades pregunta-resposta. 
-Actividades de consolidación mediante exercicios apropiados e variados.  

-Actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo al alumnado que presenta problemas no seu particular proceso de 
aprendizaxe, senón tamén a aqueles que alcanzaron con facilidade os obxectivos programados. 

-Axeitada estratexia de agrupamento para propiciar aprendizaxes entre eles a través de pequenos traballos de investigación 
(neste caso en grupo) . 

 

No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e intereses estan bastante 
definidas, é conveniente dar resposta, na medida das nosas posibilidades, á diversidade de intereses, motivacións, capacidades 
e estilos de aprendizaxe detectados no noso alumnado. Hoxe no é doado dar unha resposta axeitada a esta diversidade. A nosa 
folla de ruta nesta tarefa pasa por:  

A detección de coñecementos previos a través de técnicas como: 
- Debates e actividades pregunta-resposta sobre os temas económicos  

-Actividades de consolidación mediante exercicios apropiados e variados.  

-Actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo al alumnado que presenta problemas no seu particular proceso de 
aprendizaxe, senón tamén a aquOes que alcanzaron con facilidade os obxectivos programados. 

-Axeitada estratexia de agrupamento para propiciar aprendizaxes entre Oes -pequenos traballos de investigación, o os citados 
debates,, neste caso en grupos – . 
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14 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
 
Preséntase cadro-resumo dos bloques de contidos e unidades nas que se abordaran, con diversa intensidade, os temas 

transversais  
PRIMEIRO ESO 

 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS BLOQUES 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 

Comprensión lectora B1  B3 

Expresión oral e escrita B1 B3 

Comunicación audiovisual B1  B3 

Tecnoloxías da innovación e a comunicación B1 B3 

Emprendemento  

Educación cívica e constitucional B3 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 

E 
BACHARELATO 

Desenvolvemento sostible e medio B1 

Os riscos de explotación e abuso sexual  

Abuso e maltrato das persoas con discapacidade  

Situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC  

Protección ante emerxencias e catástrofes B1 

Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor  

Adquisición das competencias para o desenvolvemento dos diversos modelos de 
empresa 

 

Fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao 
empresario 

 

Ética empresarial  

 
 
SEGUNDO DA ESO 
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 ELEMENTOS TRANSVERSAIS BLOQUES 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 

Comprensión lectora B1 B2  B3 

Expresión oral e escrita B1 B2  B3 

Comunicación audiovisual B1 B2  B3 

Tecnoloxías da innovación e a comunicación B1 B2  B3 

Emprendemento  

Educación cívica e constitucional B3 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 

E 
BACHARELATO 

Desenvolvemento sostible e medio B1 B2 

Os riscos de explotación e abuso sexual B2 B3 

Abuso e maltrato das persoas con discapacidade B2 B3 

Situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC B2 

Protección ante emerxencias e catástrofes B1 B2 

Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor B1 B2  B3 

Adquisición das competencias para o desenvolvemento dos diversos modelos de 
empresa 

B3 

Fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao 
empresario 

B3 

Ética empresarial B3 

 
 
 
 
 
 
TERCEIRO DA  ESO. 

 
 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS BLOQUES 
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EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 

Comprensión lectora B2  B3 

Expresión oral e escrita B2  B3 

Comunicación audiovisual B2  B3 

Tecnoloxías da innovación e a comunicación B2  B3 

Emprendemento  

Educación cívica e constitucional B3 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 

E 
BACHARELATO 

Desenvolvemento sostible e medio B2 

Os riscos de explotación e abuso sexual B2 B3 

Abuso e maltrato das persoas con discapacidade B2 B3 

Situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC B2 

Protección ante emerxencias e catástrofes B2 

Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor B2  B3 

Adquisición das competencias para o desenvolvemento dos diversos modelos de 
empresa 

 

Fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao 
empresario 

 

Ética empresarial  

 
 
 
 
 

CUARTO DA ESO 

 
 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS BLOQUES 

EDUCACIÓN Comprensión lectora DO B1 AO B10 
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SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 

Expresión oral e escrita DO B1 AO B10 

Comunicación audiovisual DO B1 AO B10 

Tecnoloxías da innovación e a comunicación DO B1 AO B10 

Emprendemento  

Educación cívica e constitucional DO B2 AO B10 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 

E 
BACHARELATO 

Desenvolvemento sostible e medio DO B8AO B10 

Os riscos de explotación e abuso sexual B8 B9 

Abuso e maltrato das persoas con discapacidade B8 B9 

Situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC B9 

Protección ante emerxencias e catástrofes DO B4AO B9 

Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor  

Adquisición das competencias para o desenvolvemento dos diversos modelos de 
empresa 

 

Fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao 
empresario 

 

Ética empresarial  

 
 
 
 
 
 

PRIMEIRO BACHARELATO 

 
 ELEMENTOS TRANSVERSAIS BLOQUES TRABALLADOS 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 
E 

Desenvolvemento sostible e medio 4,7,9,10 

Os riscos de explotación e abuso sexual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Abuso e maltrato das persoas con discapacidade 3,5,6,7,8,9,10 
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BACHARELATO Situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC 9,10 

Protección ante emerxencias e catástrofes 3,4,5,6,7,9,10 

Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor 2,4, 9,10 

Adquisición das competencias para o desenvolvemento dos diversos modelos de empresa  

Fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao empresario  

Ética empresarial  

 
SEGUNDO BACHARELATO. HISTORIA DE ESPAÑA 

 
 ELEMENTOS TRANSVERSAIS BLOQUES TRABALLADOS 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 
E 
BACHARELATO 

Desenvolvemento sostible e medio 1,2,5 

Os riscos de explotación e abuso sexual 1,2,3,5,6,7,8 

Abuso e maltrato das persoas con discapacidade 1,2,3,5 

Situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC 0,12 

Protección ante emerxencias e catástrofes 1,2,3,4,5,6 

Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor 4.5.6 

Adquisición das competencias para o desenvolvemento dos diversos modelos de empresa 7,8 

Fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao empresario 7,8 

Ética empresarial 7,8 

 
 
 
SEGUNDO DE BACHARELATO. XEOGRAFÍA 

 

 
 ELEMENTOS TRANSVERSAIS BLOQUES TRABALLADOS 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 

Desenvolvemento sostible e medio B1 B2 B3 B4 B5 B7 B10 

Os riscos de explotación e abuso sexual B6 
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E 
BACHARELATO 

Abuso e maltrato das persoas con discapacidade 
B6 

Situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC B10  

Protección ante emerxencias e catástrofes B1 B2 B3 B4 B5 B10 

Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor B6 B12 

Adquisición das competencias para o desenvolvemento dos diversos modelos de empresa B7 B8 B9 B11 B12 

Fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao empresario B12 

Ética empresarial B12    

 

 

15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO 
DIDÁCTICO  

 

Durante os últimos cursos vimos realizando unha serie de actividades complementarias e extraescolares que consideramos 
de interese e que esperamos levar a cabo no presente ano académico, sempre que a situación sanitaria o permita: 
 

Visita ás instalacións militares da época da Ilustración: Arsenal, Cuartel de Dolores, Museo Naval e Estaleiro. Previamente 
abordamos na aula os contidos referentes ao movemento cultural da Ilustración, facendo referencia ás transformacións que, 
derivadas do reformismo borbónico, afectaron a Ferrol. Ás veces é posible combinar esta visita cun percorrido en barco pola nosa 
ría. Esta actividade, que organizamos para os alumnos da ESO e de 1º de bacharelato, resulta moi indicada xa que permite 
integrar os aspectos físicos, históricos, ecolóxicos e económicos que condicionan e explican o pasado e o presente da ría e da 
cidade. 
 

Percorridos temáticos pola cidade. Ben se trate de aspectos concretos como o “Roteiro Ferrol Rebelde. O movemento 
obreiro en Ferrol nos séculos XIX e XX”, ou máis xerais como o percorrido urbano, no que enfocamos a aprendizaxe da evolución 
do trazado da cidade, ou mesmo actividades onde nos centramos na paisaxe, o departamento organiza e participa en actividades 
que acheguen ao alumnado ao coñecemento do próximo. 
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O departamento poderá organizar outras actividades complementarias que considere oportunas para a consolidación e 
ampliación dos coñecementos da área como conferencias, saídas didácticas ou outras actividades que durante o transcurso do 
curso poidan xurdir, xa por iniciativa do departamento ou en coordinación con outros departamentos ou entidades e baixo a 
supervisión e coordinación coa dirección do centro. 
 

Finalmente, desde o curso 2017-18, o noso centro participa no proxecto Erasmus+ acción K-2, liderado polo Consello de 
Cardiff e no que participan socios de Polonia, País de Gales e España. As liñas mestras que vertebran o proxecto son, entre 
outras: o desafío ao pensamento extremista, a partires da mellora da convivencia en centros, a resolución de conflitos e a 
aprendizaxe emocional. O noso Departamento está directamente implicado e, no presente curso pretendemos contribuir á 
formación dun grupo de alumnado mediador. 
 

16 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN 
RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 

Os seguintes criterios serven para valorar que a presente programación cumpre co seu cometido didáctico: 

 

-Realización de actividades encamiñadas a conseguir os obxectivos de cada materia.  

-Impartición do 75% dos contidos programados.  

-Utilización dos criterios de avaliación apuntados. 

-Valoración por parte do alumnado na enquisa sobre as actividades de aula. 

 

 


