
CIENCIAS SOCIAIS PARA 1º CURSO DA ESO CURSO 2014- 2 015 

 

OBXECTIVOS 

• Localizar lugares ou espazos nun mapa utilizando os puntos cardinais e as coordenadas xeográficas. (Competencias 

1,2,5,7)  

• Comprender o concepto de escala e utilizala para medir distancias en planos e mapas (Competencias 1,2,7) 

• Describir e definir as principias formas de relevo continental, costeiro e submarino. (Competencia (Competencias 

1,5,7) 

• Localizar nun mapa os elementos básicos que configuran o medio físico mundial, de España e de 

Galicia.(Competencias 1,3,7) 

• Diferenciar entre tempo e clima.(Competencias 1,7) 

• Coñecer os principais  elementos do clima e os factores que os modifican. (Competencias 1,2,3,7,8) 

• Diferenciar os distintos climas que existen na Terra e describir as súas principais características (Competencias 1,3,7) 

• Elaborar e interpretar climogramas. (Competencias 12,7) 

• Comparar os trazos físicos máis destacados (relevo, clima, augas e elementos bioxeográficos) que configuran os 

grandes medios naturais do planeta, con especial referencia a Galicia. (Competencias 1,3,7,8 ) 

• Analizar os cambios que as persoas introducen no medio natural para satisfacer as súas necesidades e como esta 

acción modifica a paisaxe natural en paisaxe transformada. (Competencias 1,3,5,7 ) 

• Coñecer as zonas máis favorables para a vida das persoas, en función do clima, altitude, cursos de auga, situación 

costeira ou interior. (Competencias1,3,7,8 ) 

• Explicar as causas, o desenvolvemento e as consecuencias dos principais riscos naturais: volcáns, terremotos, 

maremotos, furacáns, as secas e as inundacións. (Competencias 1,3,4,7,8 ) 

• Coñecer as principais características da forma de vida no Paleolítico, Neolítico e Idades dos Metais: organización 

político-social, vivendas, actividades económicas, avances, crenzas e arte. (Competencias 1,4,5,6,7) 

• Determinar cales foron as primeiras civilizacións históricas, situalas no mapa, e analizar as características políticas, 

económicas, sociais e culturais. (Competencias 1,4,5,6,7 )  

• Coñecer as distintas etapas da historia exipcia e os principais personaxes e acontecementos. (Competencias 1,4,5,6,7 

) 

• Analizar as características políticas, económicas, sociais e culturais da civilización exipcia.(Competencias 1,4,5,6,7) 

• Explicar as características do espazo grego e romano e localizalo no mapa. (Competencias 1,7) 

• Coñecer as etapas da historia grega e romana e distinguir as características e principais acontecementos de cada 

unha delas. (Competencias 1,4,5,6,7,8 ) 

• Identificar e describir edificios características da antigüidade clásica. (Competencias1,4,5,6,7,8) 

• Coñecer os principais trazos da relixión grega e romana. (Competencias1,4,5,6,7 ) 

• Valorar a importancia da aparición do cristianismo. (Competencias 1,4,5,6,7) 

• Coñecer as características e as obras máis importantes da arte grega. (Competencias 1,4,5,6,7 ) 

• Describir as características principais da forma de vida dos pobos prerromanos na península Ibérica.(Competencias 

1,4,5,6,7 ) 

• Caracterizar a romanización de Hispania e o noroeste da península Ibérica (Competencias 1,4,5,6,7) 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  

PRIMERA AVALIACIÓN 

TEMA I A Prehistoria  

� A que chamamos Prehistoria. 

� As etapas da Prehistoria. 

� O proceso de hominización. 

� As características da forma de vida no Paleolítico: duración, hábitat, organización social, organización política, 

actividades económicas, inventos, crenzas, arte. 

� As características da forma de vida no Neolítico e a Idade dos Metais: duración, hábitat, organización social, 

organización política, actividades económicas, inventos, crenzas, arte. 

 

TEMA II As civilizacións fluviais. O antigo Exipto  

� A aparición da escritura. 

� O paso das cidades aos primeiros imperios: os casos de Mesopotamia, Exipto, China e India. 

� As civilizacións fluviais: definición e características. 

� A historia de Mesopotamia: o espazo, contexto temporal, etapas, estrutura social, organización política, relixión, 

arquitectura e escultura. 

� A influencia do Nilo na forma de vida dos exipcios. O espazo xeográfico. 

� As etapas da historia exipcia. 

� O poder do faraón. 

� As características da forma de vida dos exipcios: organización social, organización política, crenzas (a vida despois 

da morte), arte (templos, tumbas, escultura e pintura). 

 

TEMA III A civilización grega. A forma de vida dos gregos  

� O espazo grego. 

� As etapas da historia grega. 

� A época arcaica: nacemento das polis e colonización grega. 

� A época clásica: as Guerras Médicas, o esplendor de Atenas e a Guerra do Peloponeso. 

� A época helenística: Alexandre Magno. 

� Os gregos na península Ibérica. 

� Interpretación de mapas históricos e de liñas do tempo. 

 

� Características da forma de vida dos gregos: sociedade, goberno (democracia ateniense), actividades económicas, 

a vida nas cidades, alimentos, vestido, vivenda, relixión (deuses, heroes, os mitos, o culto relixioso), arte 

(arquitectura, escultura e cerámica). 

� Comparación entre as características principais das distintas etapas da escultura grega. 

� Identificación de templos e cerámicas gregas. 

 

TEMA IV A civilización romana. A forma de vida dos romanos  

� O espazo romano. 

� As etapas da historia romana. 

� A Monarquía: goberno. 



� A República: a forma de goberno, a loita entre patricios e plebeos, as Guerras Púnicas, a crise da República. 

� O Imperio: goberno, características. 

� Fin do imperio romano de Occidente. 

� Interpretación de mapas históricos e de liñas do tempo. 

� Características da forma de vida dos romanos: sociedade, actividades económicas, a vida nas cidades, alimentos, 

vestido, vivenda,relixión (deuses, o culto relixioso), arte (principais edificios e técnicas de construcións). 

� Identificación das principais construcións. 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

TEMA V Hispania romana. Galicia na Antigüidade  

� Os iberos: situación espazo-temporal, organización política e social, economía, crenzas e arte. 

� Os celtas: situación espazo-temporal, organización política e social, economía, crenzas e arte. 

� A conquista romana de Hispania. 

� A romanización de Hispania: o latín, a relixión, as cidades e a arte. 

� A organización dos primeiros asentamentos de humanos no noroeste da península ibérica. 

� A chegada da revolución neolítica: a cultura dos megálitos. 

� A Idade dos Metais e os petróglifos. 

� Os galaicos e a cultura castrexa. 

� A romanización do noroeste da península Ibérica: Gallaecia. 

 

TEMA VI A representación da Terra 

� O globo terráqueo e os mapas (tipos, elementos). 

� Os puntos cardinais. Formas de orientarse. 

� Os paralelos e os meridianos. 

� A latitude e a lonxitude. 

� A escala: definición e tipos. 

� Localización dun punto nun mapa usando as coordenadas xeográficas: latitude e lonxitude. 

� Lectura e interpretación de  mapas a distintas escalas e características. 

 

TEMA VII O relevo terrestre 

� A estrutura interna da Terra: codia, manto e núcleo. 

� Os océanos e os continentes. 

� As placas tectónicas. 

� As formas do relevo terrestre: continentais, costeiras e submarinas. 

� As forzas do interior da Terra, orixe do relevo: fallas, pregamentos, terremotos e erupcións volcánicas. 

� O relevo cambia: a acción da auga, o vento e os seres vivos sobre o relevo terrestre. 

� Situación nun mapa dos océanos e continentes. 

 

TEMA VIII As augas 

� As augas mariñas e as augas continentais. 

� Os ríos: definición e conceptos fundamentais (leito, conca, curso e caudal). 

� As augas mariñas: definición e características (salinidade, movementos). 



� Os lagos: o que son, orixes. 

� As augas subterráneas: o que son, formación, importancia. 

� Os glaciares: o que son, partes. 

� Os usos da auga. 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

TEMA IX O tempo e o clima. As paisaxes da Terra 

� A atmosfera. 

� O tempo e o clima. 

� As temperaturas: definición, medida, factores. 

� As precipitacións: definición, medida, factores. 

� As presións: definición, medida, factores. 

� Os ventos: definición, tipos. 

� Os climas da Terra. localización e características. 

� As paisaxes propias de cada zona climática: situación, clima, vexetación, humanización. 

� Elaboración e interpretación dun climograma 

 

TEMA X Os continentes: estudio físico 

� Características da paisaxe de África, Asia, América, Europa, Antártica e Oceanía: situación, extensión, relevo, 

augas. 

� Completar mapas mudos dos continentes coas principais unidades do relevo. 

 

TEMA XI A paisaxe de España e Galicia 

� A situación de España en Europa. 

� A paisaxe de España: extensión, relevo, augas, climas e paisaxes. 

� A situación de Galicia en España 

� A paisaxe de Galicia: extensión, relevo, augas, climas e paisaxes. 

� Completar mapas mudos de España e Galicia coas principais unidades do relevo. 

 

TEMA XII As persoas relacionámonos co medio natural . Os riscos naturais  

� Os factores físicos que condicionan a vida humana: clima, altitude, auga, costas, solos. 

� A paisaxe natural e a paisaxe transformada ou humanizada. 

� Os principais problemas que provoca a nosa acción sobre o medio:  

a sobreexplotación da auga, a contaminación e o cambio climático,  

a erosión e a desertización e a perda de biodiversidade. 

� As accións de protección da natureza 

� Comparación dunha paisaxe antes e despois de ser transformada  

polos seres humanos. 

� Definición de risco natural. 

� Explicación e análise do proceso de desenvolvemento, as súas causas e consecuencias das catástrofes naturais 

(volcáns, terremotos, maremotos, furacáns, secas e inundacións). 

� Proposta de plans de acción. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Ao remate do curso 2013-2014, os alumnos deberán ser capaces de: 

• Localizar lugares ou espazos nun mapa utilizando as coordenadas xeográficas e obter información sobre o espazo 

representado a partir da lenda e da simboloxía. Elaborar mapas sinxelos iniciándose no emprego de recursos 

informáticos. Trátase de comprobar se o alumnado é capaz de identificar as liñas básicas da orientación xeográfica e 

situar lugares no mapa mediante a lonxitude e a latitude. Así mesmo, permite avaliar se se sabe descodificar 

información simbólica, e interpretala para describir o contido da información expresada nun mapa. 

• Localizar nun mapa os elementos básicos que configuran o medio físico mundial, de España e de Galicia, 

caracterizando os trazos que predominan nun espazo concreto. Trátase de avaliar que se coñece o mapa físico do 

mundo nos seus trazos básicos e en particular de Galicia e España, que se localizan espacialmente os seus 

elementos e se é capaz de salientar aqueles que predominan en cada territorio, como por exemplo a dispersión dos 

núcleos de poboación en Galicia como resultado dunha longa evolución histórica. 

• Comparar os trazos físicos máis destacados (relevo, clima, augas e elementos bioxeográficos) que configuran os 

grandes medios naturais do planeta, con especial referencia a Galicia, localizándoos no espazo representado e 

analizando exemplos das paisaxes que resultan da actividade humana. Trátase de avaliar que se é capaz de 

recoñecer e localizar no espazo os principais medios naturais do mundo, de caracterizalos e distinguilos en función da 

interacción dos trazos físicos predominantes para conformar paisaxes xeográficas diferenciadas, véndoas en relación 

coas formas de vida que posibilitan.  

• Interpretar a paisaxe do seu contorno, identificando os seus trazos característicos e relacionando elementos físicos, 

recursos e formas de asentamento rurais ou urbanos. Trátase de avaliar a capacidade de transferir os coñecementos 

adquiridos de cara á análise e interpretación dun espazo concreto e próximo, e comprender as interaccións que nel se 

producen, como a especificidade da paisaxe rural galega, as formas tradicionais de construción e asentamento ou as 

áreas urbanas. 

• Identificar e explicar exemplos de riscos e de impactos que a acción humana ten sobre o medio, analizando as súas 

causas e efectos, e proporcionando medidas e condutas para prevelos e limitalos, facendo unha especial referencia ao 

ámbito galego. Trátase de avaliar se o alumnado coñece os principais problemas ambientais da actualidade, se os 

relaciona coas súas causas e os seus posibles efectos, así como se é capaz de expoñer accións que poden contribuír 

á súa mellora, a través da ciencia, da tecnoloxía, do consumo responsable, etc. 

• Utilizar as convencións e unidades cronolóxicas e as nocións de evolución e cambio, aplicándoas a feitos e procesos 

referidos á prehistoria e historia antiga do mundo, da Península Ibérica e de Galicia. Tratase de avaliar se se usa como 

referencia temporal na localización de feitos e procesos históricos a periodización e datación correcta, e se se ten 

capacidade para identificar, en procesos referidos ás sociedades na Prehistoria e na Antigüidade, elementos de 

permanencia e de cambio. Deberán quedar claras as diferenzas entre tempo cronolóxico e histórico. 

• Identificar e expoñer os cambios que supuxo a revolución neolítica na evolución da humanidade e valorar a súa 

importancia e as súas consecuencias ao comparalos cos elementos que conformaron as sociedades cazadoras e 

recolectoras. Trátase de comprobar que se identifican os elementos básicos que conformaron as principais sociedades 

depredadoras e os cambios que acompañaron a revolución neolítica, constatando as consecuencias que esta ten na 

evolución da humanidade.  Valorarase a importancia cultural da arte rupestre e do megalitismo atlántico. 

• Diferenciar os trazos que caracterizan algunha das primeiras civilizacións urbanas e a civilización grega, identificando 



os elementos orixinais desta última e valorando aspectos relevantes da súa contribución á civilización occidental. 

Trátase de comprobar que se é capaz de localizar no tempo e no espazo as civilizacións de Exipto e/ou Mesopotamia 

e de Grecia, e caracterizar os elementos básicos que as conformaron -escravismo, patriarcado...- e as diferenzas 

existentes na súa organización política -teocracia e democracia-. Así mesmo, de verificar se se é capaz de recoñecer 

os elementos relevantes da contribución de Grecia á civilización occidental. 

• Comprender os trazos característicos da cultura castrexa, a área xeográfica en que se desenvolveu e a súa particular 

forma de ocupación do territorio. Trátase de avaliar a capacidade para percibir a influenza do pasado no asentamento, 

comparando o espazo ocupado polos castrexos e os límites actuais de Galicia, sen esquecer unha análise dos 

elementos sociais e artísticos máis elementais desta cultura. Farase fincapé nas relacións coas culturas urbanas 

mediterráneas e atlánticas. 

• Caracterizar os trazos da organización política, económica e social da civilización romana na súa época de expansión, 

valorando a transcendencia da romanización na Hispania e na Gallaecia e a pervivenza do seu legado. Preténdese 

comprobar se o alumnado coñece a herdanza da civilización romana, con especial atención á organización político-

administrativa, social, económica e cultural, e identifica, no patrimonio artístico e noutros trazos actuais, o legado desa 

civilización no noso país. Así mesmo, procuraranse desenvolver algunhas ideas sobre o significado do cristianismo e 

os novos asentamentos que se producen no mundo tardorromano: suevo e visigodo. 

• Realizar unha lectura comprensiva de fontes de información e comunicar a información obtida de forma correcta por 

escrito. Con este criterio trátase de avaliar que se len de forma comprensiva diferentes fontes de información tanto 

arqueolóxicas como escritas, obtendo as ideas principais que conteñen e relacionándoas con outras para formar 

esquemas explicativos, sendo capaz de comunicalas utilizando correctamente a expresión escrita. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  

• Lectura e interpretación de imaxes e mapas de diferentes escalas e características. Percepción da realidade 

xeográfica mediante a observación directa ou indirecta. Interpretación de gráficos e elaboración destes a partir de 

datos. 

• Obtención de información de fontes diversas (iconográficas, arqueolóxicas, escritas, proporcionadas polas tecnoloxías 

da información, etc.) e elaboración escrita da información obtida. 

• Localización no tempo e no espazo dos períodos, culturas e civilizacións e acontecementos históricos. Representación 

gráfica de secuencias temporais. Identificación de causas e consecuencias dos feitos históricos e dos procesos de 

evolución e cambio relacionándoos cos factores que os orixinaron. 

• Coñecemento dos elementos básicos que caracterizan as manifestacións artísticas máis relevantes, 

contextualizándoas na súa época. Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico como riqueza que hai que 

preservar e colaborar na súa conservación. 

• A representación da terra. Aplicación de técnicas de orientación e localización xeográfica. 

• Caracterización dos principais medios naturais, identificando os compoñentes básicos do relevo, os climas, as augas e 

a vexetación; comprensión das interaccións que manteñen. Observación e interpretación de imaxes representativas  

destes. Valoración da diversidade como riqueza que hai que conservar. 

• Localización no mapa e caracterización de continentes, océanos, mares, unidades do relevo e ríos no mundo, en 



Europa e en España. Localización e caracterización dos principais medios naturais, con especial atención ao territorio 

español e europeo. 

• Os grupos humanos e a utilización do medio: análise das súas interaccións. Riscos naturais. Estudo dalgún problema 

ambiental como, por exemplo, a acción humana sobre a vexetación, o problema da auga ou o cambio climático. 

• Toma de conciencia das posibilidades que o medio ofrece e disposición favorable para contribuír ao mantemento da 

biodiversidade e a un desenvolvemento sustentable. 

• Cazadores e recolectores. Cambios producidos pola revolución neolítica. Aspectos significativos da Prehistoria no 

territorio español actual. 

• As primeiras civilizacións urbanas. 

• O mundo clásico: Grecia e Roma. A democracia ateniense. 

• As formas de organización económica, administrativa e política romanas. Hispania romana: romanización. A cidade e 

a forma de vida urbana. Achega da cultura e a arte clásica. 

• Orixe e expansión do Cristianismo. Fin do Imperio romano e fraccionamento da unidade mediterránea. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFIC ACIÓN 

1. Probas escritas: Nelas deberán estar presentes nunha proporción razoable os contidos conceptuais e 

procedementais que correspondan á unidade ou unidades das que se examine o alumnado. Estas probas constarán 

basicamente de dúas partes que os alumnos e alumnas contestarán cun mínimo de coñecemento e coherencia nas súas 

respostas. 

A primeira parte será de carácter procedemental e consistirá na interpretación de mapas e textos sinxelos, de gráficas 

e diagramas ou de fotografías relacionadas coa materia obxecto de exame. 

A segunda parte será de carácter conceptual, consistente na definición de conceptos básicos ou no desenvolvemento 

de cuestións reflexivas nas que se amose a asimilación dos contidos conceptuais, a capacidade de relación (como 

procedemento) e a habilidade discursiva. 

Estas probas escritas realizaranse dúas ou tres veces en cada avaliación, contendo cada unha delas un tema ou un 

tema e medio, facendo media entre elas. A media obtida polas probas escritas representará o  90 % do valor da nota en 

cada avaliación (9 puntos).  

2.  Participación e actitudes. Teranse en conta as actividades realizadas tanto na aula como na casa así como a 

actitude e os xuízos de valor mostrados polo alumno a partir da súa participación ao longo das clases. O conxunto valerá o 

10 % da nota da avaliación (1 punto).  

Neste apartado terase en conta negativamente a non realización dos exercicios, así como o feito de non traer 

diariamente o material correspondente á materia (libro de texto,  caderno,...) e, especialmente, a actitude negativa dentro da 

aula (falta de interese e atención ante a materia, desobediencia, falta de respecto ao profesor ou aos compañeiros/as, falta 

de puntualidade, etc...). Así, do mesmo xeito que a participación e actitude positiva poden puntuar ata 1 punto, as actitudes  

negativas poden restar ata 1 punto da nota global d a avaliación.  

No caso daqueles alumnos/as que ao remate do trimestre acad en unha cualificación entre 4,5 e 5, o 

profesor valorará o caderno de clase no que se valo rará o traballo diario, o esforzo, a limpeza e orde . 



A nota global do alumno-a en cada avaliación, será de 0 a 10, e estará formada pola valoración dos coñecementos, 

dos procedementos e as actitudes. 

Actividades de recuperación .- A posta en práctica dun sistema de avaliación continua permitirá a aplicación dun 

reforzo inmediato naqueles casos nos que se detecten obxectivos non acadados, contidos non asimilados ou dificultades 

específicas que poidan impedir o progreso do alumno/a. Polo tanto, os alumnos/as con algunha avaliación suspensa, farán 

unha recuperación desa parte, antes da seguinte avaliación e previamente terán que realizar unhas fichas de reforzo dos 

temas correspondentes á avaliación non superada e entregalas dentro dun prazo a fixar. Una vez entregadas, se lle 

devolverán corrixidas ao alumnado, para estudalas. Despois terán que aprobar un exame elaborado con preguntas de 

dificultade similar ás propostas nesas fichas. Para presentarse a esta proba, é condición indispensable, presentar as fichas 

antes da data fixada como límite. 

Ao realizar recuperación trimestralmente, non se realizará exame final extraordinario no mes de xuño en 

ningún dos niveis polo que o alumnado que, ao chegar o mes de xuño, non acadase os contidos mínimos esixidos e, polo 

tanto, non aprobase a materia, poderá realizar na convocatoria de setembro unha proba de suficiencia extraordinaria. Esta 

proba terá unha estrutura idéntica ás probas escritas realizadas durante o curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIENCIAS SOCIAIS 2º ESO. CURSO 2014- 2015 

 

OBXECTIVOS 

• Coñecer os trazos fundamentais dos reinos xermanos, imperio bizantino, islam e imperio carolinxio. (Competencias 

1,4,5,6,7,8) 

• Explicar o concepto de feudalismo e analizar as características da sociedade feudal.(Competencias 1,4,5,7,8) 

• Coñecer a estrutura básica da igrexa medieval as súas institucións principais.(Competencias 1,4,5,7,8) 

• Describir o concepto de cristiandade e a súa expansión ao longo da Idade Media, analizando as causas e 

consecuencias deste proceso.(Competencias 1,4,5,7,8) 

• Coñecer as características principais da arquitectura, a escultura e a pintura románicas. (Competencias 1,4,5,6,7,8) 

• Analizar os cambios económicos e políticos que ocorreron en Europa a partir do SXIII. (Competencias 1,7,8) 

• Describir as causas por que renaceron as cidades e explicar como vivían e traballaban os seus habitantes (burguesía). 

(Competencias 1,7,8) 

• Valorar a importancia cultural e social das universidades medievais. (Competencias 1,4,6,7) 

• Coñecer as características principais da arquitectura, a escultura e a pintura gótica.(Competencias 1,4,5,6,7,8) 

• Coñecer o ámbito espacial de Al-Andalus, etapas, organización social, política, económica e as principais 

manifestacións artísticas.(Competencias 1,4,7,8) 

• Localizar os reinos cristiáns que se formaron no norte da península ibérica trala conquista musulmá e explicar o 

proceso de formación e a súa expansión cara ó sur. (Competencias 1,4,7,8) 

• Coñecer os principais trazos de organización política, económica e social das Coroas de Castela e 

Aragón.(Competencias 1,7,8) 

• Coñecer os principais trazos de organización política, económica, social e cultural de Galicia na Idade 

Media.(Competencias 1,7,8) 

• Localizar as principais exploracións realizadas por portugueses e casteláns e coñecer como cambiou a concepción do 

mundo despois dos descubrimentos. (Competencias 1,4,5,7,8) 

• Analizar os trazos das monarquías autoritarias tomando como exemplo aos Reis Católicos. (Competencias 1,4,5,7,8) 

• Coñecer as principais características do estilo artístico renacentista e a súa expansión, centrándonos especialmente 

en España.(Competencias 1,4,6,8) 

• Estudar o fenómeno da Reforma protestante e a reacción da Igrexa Católica para facerlle fronte. (Competencias 

1,4,5,7,8) 

• Coñecer as dimensións do imperio español no SXVI, durante os reinados de Carlos V e Filipe II e os principais 

conflitos aos que fixeron fronte.(Competencias 1,4,7,8) 

• Coñecer as principais características (época, política interior, política exterior) dos reinados de Filipe III, Filipe IV e 

Carlos II e analizar o proceso que levou a España á crise do SXVII e a perda do poder hexemónico en 

Europa.(Competencias 1,4,7,8) 

• Describir os trazos principais da cultura barroca, e identificar as características máis importantes da arquitectura, a 

pintura e a escultura barroca en España e Galicia. (Competencias 1,4,6,7,8) 

 

TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  

PRIMERA AVALIACIÓN  

TEMA I O inicio da Idade Media 

� O imperio bizantino (localización, o esplendor de Xustiniano, decadencia). 



� O islam (Mahoma, principios básicos, organización política, expansión). 

� Os reinos xermanos (localización, organización social, política, económica, arte). 

�  O imperio carolinxio (organización política, disolución). 

 

TEMA II O nacemento de Europa. A sociedade feudal.  

� O feudalismo. As súas orixes e as súas principais características. 

�  A monarquía feudal 

�  A sociedade estamental: a nobreza, clérigos, campesiños. 

� O poder e  influencia da Igrexa. A expansión da Cristiandade 

 
TEMA III A época do románico  

� Características da arte románica: 

� Arquitectura. 

� Escultura. 

� Pintura. 
 
TEMA IV A consolidación dos reinos europeos.  

� O desenvolvemento económico do S. XIII. 

� O renacer das cidades. 

� A auxe da artesanía. Os gremios. 

� O reforzamento das monarquías medievais e o nacemento dos Parlamentos. 

�  A crise do século XIV 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN  
 
TEMA V A época do Gótico 

� Unha cultura urbana.O nacemento das universidades. 

� Características da arte gótica: 

� Arquitectura. 

� Escultura 

� Pintura. 

 

TEMA VI Al-Andalus  

� A historia de Al-Andalus. 

� Economía. 

� Sociedade 

� O legado cultural 

� Arquitectura. 

 

TEMA VII  Os reinos cristiáns hispánicos 

� Os primeiros núcleos de resistencia cristiá á invasión musulmá. A formación dos primeiros reinos 

cristiáns peninsulares e súa organización política. 

� A expansión cristiá cara ó sur. Reconquista e repoboación. A convivencia das tres culturas  

� A organización política, económica e social da Coroa de Castela e da de Aragón. 



� O legado cultural 

� Galicia na Idade Media. 

 

TEMA VIII  A  orixe do mundo moderno  

� A concepción do mundo S.XV polos europeos  

� Causas dos descubrimentos. 

� As grandes exploracións: casteláns e portuguesas.A repartición do mundo  

� Os cambios económicos e sociais dos S.XV e XVI. 

�  O nacemento do Estado moderno  

� Os Reis Católicos, exemplo de monarquía autoritaria. 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN  

TEMA IX O cambio cultural: Renacemento e Reforma  

� O Humanismo. Características. Medios de difusión. O desenvolvemento científico.  

� Características da arte renacentista. Obras principais e artistas máis importantes. 

� Arquitectura. 

� Escultura. 

� Pintura. 

� A expansión de Renacemento. O caso de España. 

� A Reforma e a súa expansión  

� A Contrarreforma. 

� As consecuencias da Reforma. 

 

TEMA X O século XVI: o apoxeo do imperio español  

� O imperio de Carlos V. 

� A monarquía hispánica de Filipe II. 

� A organización do imperio español  

� A conquista de América. 

� A organización política e social do imperio americano. 

� A explotación das colonias. 

 

TEMA XI O século XVII: a crise do imperio español  

� O reinado de Filipe III. 

� O reinado de Filipe IV. 

� O reinado de Carlos II. 

� A crise económica e social de España no SXVII. 

� Galicia na Idade Moderna. 

 

TEMA XII A Europa do Barroco  

� Características da cultura barroca. 

� A revolución científica do SXVII. 

� A arte barroca 



� Arquitectura. 

� Escultura. 

� Pintura. 

� O Século de Ouro da pintura española. 

� O Barroco galego. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Ao remate do curso 2013-2014, os alumnos deberán ser capaces de: 

• Identificar e situar cronoloxicamente as principais  civilizacións e sociedades históricas existentes d urante a 

Idade Media e analizar os seus vestixios máis repre sentativos. 

• Identificar e situar cronolóxica e xeograficamente os principais pobos, sociedades e culturas que se desenvolveron no 

territorio español durante a Idade Media e analizar algunhas  das aportacións máis representativas para comprender 

mellor as orixes da nosa identidade e a necesidade de defender o patrimonio cultural. 

• Describir os trazos sociais, económicos, políticos, culturais e artísticos que caracterizan a Europa medieval a partir das 

funcións desempeñadas pola nobreza, o clero e o campesiñado e recoñecer a súa evolución ata a aparición do Estado 

moderno. Trátase de comprobar se os alumnos e alumnas recoñecen os elementos básicos que caracterizan a 

economía feudal, o papel social dos distintos estamentos coas súas relacións, identificando os cambios sociais, 

culturais e artísticos que introduce o renacemento das cidades e o fortalecemento progresivo da autoridade 

monárquica ata a aparición do Estado moderno. 

• Situar no tempo e no espazo as diversas unidades políticas que coexistiron na Península Ibérica durante a Idade 

Media, distinguindo as súas peculiaridades e recoñecendo na España actual exemplos da pervivenza do seu legado 

cultural e artístico, particularmente no mundo urbano. Pretende coñecer como se identifican as distintas etapas na 

formación e consolidación dos reinos cristiáns e de Al-Andalus, as características políticas, económicas, sociais e 

culturais fundamentais e se se recoñece a súa contribución cultural e artística a partir da análise dalgunhas obras 

relevantes. 

• Valorar a identidade do período medieval galego nos seus momentos fundamentais, destacando o papel hexemónico 

que exerce a Igrexa na economía, na cultura ou na articulación do poboamento e establecendo  unha relación entre as 

súas crises sociais e a xeral do feudalismo. Trátase de saber se o alumnado é quen de situar no tempo e valorar o 

momento de auxe do Reino de Galicia e as súas manifestacións culturais e sociais. Tamén, se sabe interpretar a 

significación particular do movemento irmandiño. 

• Entender as diferenzas existentes entre as monarquías feudais e as monarquías autoritarias do século XVI. 

• Distinguir os principais momentos na formación e evolución do Estado moderno destacando as características máis 

relevantes da monarquía hispánica e do imperio colonial español. Trátase de comprobar se se identifican as distintas 

etapas da monarquía hispánica e as súas características políticas, así como o seu relevo na hexemonía europea, 

recoñecendo a importancia económica e política, para España e para América, do descubrimento e a formación do 

imperio colonial español. Así mesmo, destacar a posición dependente de Galicia neste contexto temporal e a particular 

forma de relación socioeconómica que se establece no mundo rural galego. 

• Identificar e localizar os principais estilos artísticos do Medievo e da Idade Moderna, e aplicar ese coñecemento á 

análise dalgunhas obras e autores representativos destes estilos. Trátase de comprobar se as alumnas e os alumnos 

diferencian os elementos básicos dos estilos artísticos medievais e da Idade moderna, contextualizándoos e 



subliñando a importancia dos estilos Románico e Barroco en Galicia. 

• Coñecer as diferenzas entre o Renacemento e o Barroco. 

• Comprender as causas e consecuencias dos descubrimentos xeográficos durante a Idade Moderna e saber cales 

foron os principais acontecementos neste sentido. 

• Enumerar as principais transformacións do século XVIII, incidindo nas propias do reformismo borbónico en España. 

• Sinalar nunha determinada cultura os elementos que determinan a súa organización social e política, e o seu nivel de 

desenvolvemento técnico. 

• Saber  recorrer a procedementos de explicación causal para comprender a distinción entre factores de tipo económico, 

político, social, individual, etc., así como a súa interrelación. 

• Participar en debates e discusións, empregando argumentacións  razoadas con actitude crítica e tolerante. 

• Valorar outras culturas e a obra dos humanos doutras épocas 

• Ordenar e representar gráfica ou cronoloxicamente a evolución dalgún aspecto significativo da vida humana durante 

as épocas moderna e contemporánea. 

• Analizar e comentar mapas e textos históricos. 

• Elaborar mapas conceptuais e sínteses. 

• Ser quen de relacionar novos conceptos con outros xa traballados e adquiridos anteriormente. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  

• Localización no tempo e no espazo de períodos e acontecementos históricos. Nocións de simultaneidade e evolución. 

• Representación gráfica de secuencias temporais. 

• Recoñecemento de causas e consecuencias nos feitos e procesos históricos distinguindo a súa natureza. 

Identificación da multiplicidade causal nos feitos sociais. Valoración do papel dos homes e das mulleres como suxeitos 

da historia. 

• Busca, obtención e selección de información do contorno, de fontes escritas, iconográficas, gráficas, audiovisuais e 

proporcionadas polas tecnoloxías da información. 

• Elaboración escrita da información obtida. Transformación de información estatística en gráficos. 

• Recoñecemento de elementos básicos que caracterizan os estilos artísticos e interpretación de obras significativas 

considerando o seu contexto. Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico como riqueza que hai que 

preservar e colaborar na súa conservación. 

• Análise dalgún aspecto da época medieval ou moderna relacionado cun feito ou situación relevante da actualidade. 

• As sociedades actuais. Estrutura e diversidade. Desigualdades e conflitos. 

• Caracterización da sociedade europea e española. Inmigración e integración. Análise e valoración relativa das 

diferenzas culturais. 

• A sociedade medieval. Orixe e expansión do Islam. A sociedade, a economía e o poder na Europa feudal. O rexurdir 

da cidade e o intercambio comercial. A cultura e a arte medieval, o papel da Igrexa. 

• A Península Ibérica na Idade Media. Al-Andalus e os reinos cristiáns. A forma de vida nas cidades cristiás e 

musulmás. 



• Características do Estado Moderno en Europa. 

• Evolución política e económica da Península Ibérica na época moderna. A monarquía hispánica e a colonización de 

América. 

• Arte e cultura na época moderna. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFIC ACIÓN 

1. Probas escritas: Nelas deberán estar presentes nunha proporción razoable os contidos conceptuais e 

procedementais que correspondan á unidade ou unidades das que se examine o alumnado. Estas probas constarán 

basicamente de dúas partes que os alumnos e alumnas contestarán cun mínimo de coñecemento e coherencia nas súas 

respostas. 

A primeira parte será de carácter procedemental e consistirá na interpretación de mapas e textos sinxelos, de gráficas 

e diagramas ou de fotografías relacionadas coa materia obxecto de exame. 

A segunda parte será de carácter conceptual, consistente na definición de conceptos básicos ou no desenvolvemento 

de cuestións reflexivas nas que se amose a asimilación dos contidos conceptuais, a capacidade de relación (como 

procedemento) e a habilidade discursiva. 

Estas probas escritas realizaranse dúas ou tres veces en cada avaliación, contendo cada unha delas un tema ou un 

tema e medio, facendo media entre elas. A media obtida polas probas escritas representará o  90 % do valor da nota en 

cada avaliación (9 puntos).  

2.  Participación e actitudes. Teranse en conta as actividades realizadas tanto na aula como na casa así como a 

actitude e os xuízos de valor mostrados polo alumno a partir da súa participación ao longo das clases. O conxunto valerá o 

10 % da nota da avaliación (1 punto).  

Neste apartado terase en conta negativamente a non realización dos exercicios, así como o feito de non traer 

diariamente o material correspondente á materia (libro de texto,  caderno,...) e, especialmente, a actitude negativa dentro da 

aula (falta de interese e atención ante a materia, desobediencia, falta de respecto ao profesor ou aos compañeiros/as, falta 

de puntualidade, etc...). Así, do mesmo xeito que a participación e actitude positiva poden puntuar ata 1 punto, as actitudes  

negativas poden restar ata 1 punto da nota global d a avaliación.  

No caso daqueles alumnos/as que ao remate do trimestre acad en unha cualificación entre 4,5 e 5, o 

profesor valorará o caderno de clase no que se valo rará o traballo diario, o esforzo, a limpeza e orde . 

A nota global do alumno-a en cada avaliación, será de 0 a 10, e estará formada pola valoración dos coñecementos, 

dos procedementos e as actitudes. 

Actividades de recuperación .- A posta en práctica dun sistema de avaliación continua permitirá a aplicación dun 

reforzo inmediato naqueles casos nos que se detecten obxectivos non acadados, contidos non asimilados ou dificultades 

específicas que poidan impedir o progreso do alumno/a. Polo tanto, os alumnos/as con algunha avaliación suspensa, farán 

unha recuperación desa parte, antes da seguinte avaliación e previamente terán que realizar unhas fichas de reforzo dos 

temas correspondentes á avaliación non superada e entregalas dentro dun prazo a fixar. Una vez entregadas, se lle 

devolverán corrixidas ao alumnado, para estudalas. Despois terán que aprobar un exame elaborado con preguntas de 

dificultade similar ás propostas nesas fichas. Para presentarse a esta proba, é condición indispensable, presentar as fichas 

antes da data fixada como límite. 

Ao realizar recuperación trimestralmente, non se realizará exame final extraordinario no mes de xuño en 

ningún dos niveis polo que o alumnado que, ao chegar o mes de xuño, non acadase os contidos mínimos esixidos e, polo 



tanto, non aprobase a materia, poderá realizar na convocatoria de setembro unha proba de suficiencia extraordinaria. Esta 

proba terá unha estrutura idéntica ás probas escritas realizadas durante o curso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIENCIAS SOCIAIS 3º ESO. CURSO 2014- 2015 
 
OBXECTIVOS 

• Coñecer os trazos característicos do medio físico terrestre: relevo, augas, climas e paisaxes. Analizar como afectan os 

trazos do medio físico (positiva ou negativamente) á vida das persoas e como os seres humanos aproveitan as 

vantaxes do medio e superan os obstáculos que este pode presentar para a súa vida. Interpretar os distintos tipos de 

mapas físicos: de relevo e ríos, de climas e de vexetación  así como diversas formas de representar datos climáticos: 

os climogramas e mapas de superficie. Analizar os principais problemas actuais relacionados co medio físico e 

propoñer solucións. (Competencias 1, 2, 3,4,5,7,8) 

• Saber que é un Estado e cantos Estados hai no mundo. Coñecer os principais Estados a nivel mundial, comprendendo 

que existen diversas formas de organizar politicamente un Estado, e valorando o papel que desempeñan as 

organizacións internacionais na cooperación interestatal. Apoiar a democracia como o sistema político que garante 

mellor a convivencia, os dereitos e as liberdades. Analizar problemas actuais relacionados coa organización política e 

propoñer solucións.(Competencias 1,3,4,5,7, 8) 

• Analizar a evolución da poboación mundial ao longo da historia diferenciando os sucesivos réximes demográficos e a 

súa desigual distribución no mundo, identificando os principais focos de concentración demográfica. (Competencias 

1,2,4,7,8) 

• Comprender a importancia das distintas taxas demográficas para o estudo da dinámica e da estrutura da poboación. 

(Competencias 1,2,7,8) 

• Interpretar as pirámides de poboación e diferenciar os seus diversos tipos identificándoos coas distintas etapas na 

evolución demográfica. (Competencias 1,2,7,8) 

• Explicar o que son os movementos migratorios e distinguir os seus tipos.  Analizar as causas que explican as 

migracións así como os efectos positivos e negativos das mesmas tanto nos países de saída dos inmigrantes coma 

nos países de chegada. Coñecer os principais movementos migratorios do pasado e do presente e analizar as súas 

semellanzas e diferenzas. Preocuparse pola situación dos inmigrantes ilegais e os refuxiados. (Competencias 

1,2,3,4,5,6,7,8) 

• Comprender que é a economía e as actividades que comprende así como o seu funcionamento, utilizar conceptos 

económicos, coñecer e diferenciar os sistemas nos que se pode organizar a actividade económica, e analizar os 

principais problemas do mundo do traballo: desemprego, economía somerxida, discriminación da muller e traballo 

infantil. Diferenciar os distintos sectores económicos, analizando o impacto da innovación tecnolóxica no sistema 

económico actual e a consecuencia dos distintos desenvolvementos (Competencias 1,3,4,5,6,7,8) 

• Coñecer e empregar termos específicos relacionados coa actividade agrícola, recoñecer os elementos que conforman 

as distintas paisaxes agrarias que podemos observar na Terra analizando os factores, tanto naturais coma humanos, 

que condicionan o aproveitamento agrícola, caracterizar os principais sistemas de explotación agraria existentes no 

mundo identificando e localizando algúns exemplos representativos deles, e utilizar esa caracterización para analizar a 

escaseza de alimentos nalgunha rexión ou país subdesenvolvido, asi como os problemas da agricultura galega e 

europea. (Competencias 1,3,4,5,7,8) 

• Coñecer o que son a gandería, a pesca e a explotación forestal analizando o seu peso na economía mundial, analizar 

os principais problemas a que se enfrontan a gandaría, a pesca e a explotación forestal na actualidade, valorar o 

impacto destas tres actividades económicas sobre o medio natural e a saúde dos consumidores. (Competencias 

1,3,4,5,7,8) 

• Valorar a importancia dos recursos naturais na economía actual e tomar conciencia de que son un elemento de poder, 

distinguir entre materias primas e fontes de enerxía e entre recursos e reservas, localizar os centros de produción de 



materias primas e fontes de enerxía en Galicia, España e no mundo comprendendo os efectos que ten a distinta 

localización dos produtores e os consumidores de materias primas, e enerxía no mundo, analizar as vantaxes e 

inconvenientes dos distintos tipos de enerxía que utilizamos propoñendo solucións aos principais problemas que 

presentan as materias primas, a enerxía e a auga no mundo actual. (Competencias 1,3,5,7,8) 

• Valorar a importancia que na historia da humanidade tivo a revolución industrial no século XVIII, e coñecer os 

principais trazos da chamada terceira revolución industrial. Localizar as principais rexións industriais da actualidade, 

coñecendo os principais factores que explican a localización das industrias. Coñecer as diferentes características e 

necesidades dos distintos tipos de industrias. Comparar as características e os problemas da industria nos países 

desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Propoñer solucións aos principais problemas que presenta o sector 

secundario no mundo actual. (Competencias 1,3,4,5,7,8) 

• Saber definir o sector servizos e clasificar os servizos segundo distinto tipo de criterios analizando as principais 

actividades do sector. Valorar a súa importancia na economía actual e coñecer como se distribúe este sector no 

mundo. Analizar as relacións de intercambio que se establecen entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos no 

comercio destes produtos industriais. Valorar o impacto dalgúns servizos (especialmente os medios de transporte e o 

turismo) no medio natural.  Localizar nun mapa conceptual dos principais fluxos comerciais do planeta e das redes de 

transporte máis importantes. (Competencias 1,3,4,5,6,8) 

• Comprender o mecanismo de funcionamento do sistema económico Mundial e coñecer as principais institucións 

económicas internacionais e valorando a súa influencia sobre o mesmo, describir os principais trazos da globalización 

entendendo os factores que a provocan e analizando os seus efectos tanto positivos como negativos, saber localizar 

nun mapa os principais centros da economía mundial, valorar criticamente as grandes desigualdades económicas que 

caracterizan o mundo actual. (Competencias 1,3,4,5,7,8) 

• Propoñer solucións ós problemas plantexados nas distintas unidades, tanto a nivel natural como produto das 

actividades humanas, a traveso de documentais visuais, documentación informática, artigos de prensa, etc., onde  se 

mostre con rigor a información e unha actitude de tolerancia e solidariedade. (Competencias 1, 3,4,5,6,7,8) 

•  Desenvolver destrezas tanto na elaboración de gráficas, esquemas, cadros sinópticos, mapas, etc., como na 

interpretación dos documentos presentados durante o curso (fotografías de paisaxes, distintos mapas...) 

(Competencias 1,2,3,4,7) 
 

 

TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  

1ª AVALIACIÓN  

Tema 1.- O espazo físico: O medio natural 

- A tectónica de placas 

- As formas de relevo continental e litoral 

- O ciclo da auga 

- Conceptos de augas superficiais e subterráneas. 

- Localización en mapas físicos dos principais accidentes xeográficos do planeta. 

- Características e elementos do clima 

- Variacións climáticas rexionais. Climogramas 

Tema  2.-  Os estados do mundo. 

- Definición e compoñentes do Estado Diversidade dos Estados. 

-  Localización no mapa dos Estados do mundo 



- Funcións do Estado 

- Definición e características  do Estado do benestar 

- Características dos estados democráticos 

- Características das ditaduras 

- Clasificación dos estados segundo as relixións 

-  Definición de monarquías e repúblicas 

Tema 3.-  A UE, España e Galicia 

- Os Estados de Europa e a súa diversidade 

- Historia e obxectivos da Unión Europea 

- As institucións da Unión Europea 

- O sistema político español 

- A organización territorial de España 

- Os desequilibrios entre as diversas rexións de España 

- Galicia: organización administrativa e territorial 

 

2ª AVALIACIÓN  

Tema 4.- A poboación do mundo 

-  O movemento natural e a estrutura da poboación. Taxas e pirámides demográficas 

- A evolución da poboación. Os réximes demográficos 

- Características da poboación segundo o grao de desenvolvemento do país 

- Os factores físicos e humanos da distribución da poboación no mundo. 

- As migracións, os tipos e as súas causas. Efectos positivos e negativos das migracións. 

- As políticas de inmigración. 

Tema 5.- A Actividade económica 

- Definición de actividade económica. 

- Definición dos sectores económicos. 

- Características dos axentes económicos 

- Os factores produtivos: traballo, recursos naturais, capital, tecnoloxía e  coñecemento  

- Os principais sistemas económicos. Características 

-  A globalización económica. Características, factores  e consecuencias 

-  As institucións da Economía mundial 

-  Os grandes centros da economía mundial 

 

Tema 6.- O sector primario 

- Factores físicos e humanos que condicionan as actividades agrarias. 

- As paisaxes agrarias. Elementos que as conforman  

- Tipos principais. Agricultura de mercado, agricultura de plantación e agricultura tradicional 

- Outras actividades do sector primario: Gandería, definición e tipos, a actividade pesqueira, a explotación forestal e a 

silvicultura 

- As materias primas:  tipos e localización 



- A enerxía e as fontes enerxéticas 

-  O petróleo e o gas natural  

-  A electricidade e as enerxías alternativas 

 

3ª AVALIACIÓN  

Tema 7 .- A actividade industrial, deslocalización e globalización  

-  Da revolución industrial á industria actual 

-  As concentracións industriais do planeta  

- Tipos de industria. 

- Comparación da situación industrial  no mundo (países desenvolvidos e subdesenvolvidos) 

 Tema 8.- Os servizos 

- Os intercambios comerciais. 

� comercio interior ou nacional 

� comercio exterior ou internacional 

- Transporte e comunicacións 

- O turismo e os espazos de ocio. 

Tema 9.-  O reto ambiental 

-  Factores que afectan ao medio natural 

- Principais problemas ambientais 

- O Desenvolvemento sostible e a redución do consumo. 

- A contaminación atmosférica e o cambio climático 

- Os problemas da auga. Exceso no seu consumo e contaminación 

-  A deforestación. 

-  A perda de biodiversidade 

- Degradación e perda do solo 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Ao remate do curso 2013-2014, os alumnos deberán ser capaces de: 

• Coñecer dos principais trazos físicos de Europa, España e Galicia. 

• Utilizar das coordenadas xeográficas para localizar lugares. 

• Observar e describir as paisaxes naturais a partir das súas características climáticas 

• Interpretar de mapas físicos, litolóxicos e climáticos 

• Interpretar de climogramas e mapas do tempo 

• Valorar os trazos físicos (relacionados co relevo, as augas, os climas ou as paisaxes) como factor favorable ou 

limitante para a vida das persoas. 

• Analizar como as persoas intentan superar os aspectos limitantes do medio físico e avaliación dos efectos que esa 

intervención humana terá sobre o medio. 

• Comprender o feito de que o territorio é unha compoñente fundamental do Estado, valorando a noción de fronteira 

como algo variable ao longo da historia. 

• Localizar en mapas dos distintos continentes dos Estados do mundo e coñecemento das súas capitais. 

• Determinar as funcións que debe cumprir un Estado valorando cando un Estado concreto as cumpre ou non.  



• Coñecer a noción de Estado de benestar avaliando distintos mecanismos que fagan posible a súa pervivencia no 

futuro. 

• Esquematizar os elementos necesarios para que exista unha democracia  utilizándoos para valorar se un Estado é 

unha democracia, unha falsa democracia ou unha ditadura. 

• Reflexionar criticamente sobre tres problemas actuais: a falta de democracia e a vulneración dos dereitos e liberdades 

fundamentais en moitos países do mundo; as desigualdades de poder entre os Estados do planeta; e a necesidade de 

mellorar as vías de cooperación entre os Estados. 

• Analizar  procesos de cambios recentes de fronteiras en Europa.  

• Localizar nun mapa dos países membros da UE, clasificándoos segundo o seu ano de incorporación á Unión. 

• Identificar e localización espacial  das comunidades autónomas de España, coñecendo a estrutura da Unión Europea 

e a organización político-administrativa e territorial galega e española. 

• Coñecer e saber calcular as distintas taxas da dinámica demográfica dun lugar  

• Elaborar pirámides de poboación e diferenciar os seus tipos principais 

• Localizar nun mapa dos principais focos de concentración da poboación comparando os países máis poboados e os 

máis densamente poboados. 

•  Localizar as principais áreas de saída e de destino dos emigrantes na actualidade  explicando os motivos desa 

distribución. 

• Interpretar mapas de fluxos sobre os movementos migratorios do pasado e do presente. 

• Explicar as causas das migracións. 

• Clasificar as migracións polo seu carácter (forzadas, voluntarias), a súa duración (temporais, definitivas) e o seu 

destino (interiores, internacionais). 

• Valorar os aspectos positivos e negativos dunha política de inmigración concreta así como dos efectos positivos e 

negativos que a emigración ten sobre os países de saída e os países de chegada. 

• Identificar os principais axentes e institucións económicas así como as funcións que desempeñan no marco dunha 

economía cada vez máis interdependente, e aplicacar este coñecemento á análise e valoración crítica dalgunhas 

realidades actuais. 

• Clasificar as actividades económicas por sectores. 

• Analizar o papel económico de distintos actores: familias, empresas e Estado. 

• Clasificar  as empresas pola súa propiedade, o seu tamaño e o seu número de propietarios. 

• Analizar a relación entre tecnoloxía, desenvolvemento e innovación económica. 

• Comprender o funcionamento da lei da oferta e a demanda. 

• Identificar os elementos que forman unha paisaxe agraria concreta. 

• Caracterizar os principais sistemas de explotación agraria existentes no mundo, e das paisaxes a que dan lugar, 

enumerando os factores físicos e humanos que explican como é unha determinada paisaxe agrícola. 

• Comparar os trazos, as vantaxes e as desvantaxes dos distintos sistemas agrarios. 

• Analizar as vantaxes e inconvenientes (económicos, sociais, ambientais) dos diferentes modelos gandeiros. 

• Prever os efectos que a curto, medio e longo prazo pode ter o mantemento das capturas pesqueiras coa intensidade  

actual. 

• Localizar espacialmente en mapas as distintas paisaxes agrarias e os principais caladoiros pesqueiros do planeta. 

• Analizar a distribución da produción e do consumo dos principais minerais non enerxéticos, do petróleo e do gas 

natural así como as distintas formas de producir electricidade no mundo. 



• Analizar os efectos que provoca a disparidade entre os lugares de produción de materias primas e fontes de enerxía e 

os lugares de consumo.  

• Comparar as vantaxes e os inconvenientes das distintas formas de producir electricidade valorando cal debería ser a 

política enerxética do futuro 

• Coñecer os factores que explican a localización dunha industria nun lugar determinado. 

• Localizar espacialmente nun mapa as grandes rexións industriais do mundo actual.  

• Observar  imaxes de paisaxes industriais, describindo as súas características e formulando hipóteses sobre o tipo de 

industria de que se trata. 

• Comparar a evolución do sector secundario así como as condicións laborais nos países desenvolvidos e nos 

subdesenvolvidos 

• Analizar a importancia dos servizos de I+D, publicidade e mercadotecnia nas industrias. 

• Identificar o desenvolvemento e a transformación recente das actividades terciarias, para entender os cambios que se 

están producindo tanto nas relacións económicas como sociais, e analizar as súas diversas repercusións espaciais. 

• Analizar a distribución do sector terciario no mundo plasmándoa nun mapa. 

• Describir e localizar espacialmente os principais fluxos comerciais, as redes de transporte mundiais e os principais 

fluxos turísticos do planeta. 

• Comparar os trazos do sector servizos nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos analizando as 

vantaxes e os inconvenientes da deslocalización dos servizos nos países pobres e nos países ricos.  

• Avaliar o impacto ambiental dos transportes e do turismo. 

• Utilizar  fontes diversas (gráficos, mapas temáticos, bases de datos, imaxes, fontes escritas) para obter, relacionar e 

procesar información sobre feitos sociais e comunicar as conclusións de forma organizada e intelixible, empregando 

para isto as posibilidades que ofrecen as TIC. 

• Empregar un vocabulario específico relacionado cos distintos temas  

• Buscar as ideas básicas dos distintos temas  interpretando e organizando a información. 

• Elaborar esquemas e mapas conceptuais 

• Participar en debates sobre cuestións de actualidade próximas á vida do alumnado, argumentando as propias opinións 

e manifestando actitudes de solidariedade. 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  

• Elaboración de mapas conceptuais, esquemas e sínteses. 

• Localización nun mapa dos países de: América, Asia, África e Europa. 

• Conceptos básicos relacionados coas formas do relevo: ría, cabo, península, illa, golfo, cordilleira, val, meseta, chaira. 

• Identificación das anteriores formas do relevo. 

• Localización nun mapa das unidades de relevo principais de Europa, España e Galicia. 

• Diferenza entre os conceptos de tempo e clima. 

• Coñecemento dos elementos e factores do clima. 

• Elaboración dunha gráfica termopluviométrica e dedución razoada do tipo de clima que representa. 

• Diferenciación e cálculo das distintas taxas demográficas 

• Elaboración dunha pirámide demográfica e dedución razoada do seu tipoloxía 

• Conceptos de actividade económica e de recursos. 

• Influencia das empresas, das familias e do estado na economía. 

• Características básicas da economía de mercado. Contraste coa  economía socialista. 

• Conceptos de: sector primario, sector secundario, sector terciario, poboación activa. 



• Factores e elementos das paisaxes agrarias. 

• Diferenciación entre agricultura de subsistencia e de mercado. 

• Conceptos de materia prima e fonte de enerxía. Clasificación. 

• Diferenzas entre a industria moderna e a industria artesanal. 

• Localización no planisferio dos espazos agrícolas, gandeiros e industriais. 

• Conceptos relacionados cos impactos medioambientais: deforestación, desertización, sobreexplotación, 

contaminación atmosférica, efecto invernadoiro, chuvia ácida, redución da capa de ozono. 

• Concepto de estado. Os poderes do estado. 

• Diferenciación entre monarquías e repúblicas; entre estados democráticos e autoritarios. 

• Trazos básicos da organización política do estado español e da autonomía galega. 

• Localización nun mapa de España das comunidades autónomas e das provincias. 

• Localización nun mapa de Europa dos países da Unión Europea. Coñecemento das capitais deses países. 

• Causas e consecuencias da globalización. 

• Contraste entre países ricos e pobres. 

• Localización nun mapamundi das grandes áreas xeoeconómicas e culturais. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFIC ACIÓN 

1. Probas escritas: Nelas deberán estar presentes nunha proporción razoable os contidos conceptuais e 

procedementais que correspondan á unidade ou unidades das que se examine o alumnado. Estas probas constarán 

basicamente de dúas partes que os alumnos e alumnas contestarán cun mínimo de coñecemento e coherencia nas súas 

respostas. 

A primeira parte será de carácter procedemental e consistirá na interpretación de mapas e textos sinxelos, de gráficas 

e diagramas ou de fotografías relacionadas coa materia obxecto de exame. 

A segunda parte será de carácter conceptual, consistente na definición de conceptos básicos ou no desenvolvemento 

de cuestións reflexivas nas que se amose a asimilación dos contidos conceptuais, a capacidade de relación (como 

procedemento) e a habilidade discursiva. 

Estas probas escritas realizaranse dúas veces en cada avaliación, contendo cada unha delas un tema ou un tema e 

medio, facendo media entre elas. A media obtida polas probas escritas representará o  90 % do valor da nota en cada 

avaliación (9 puntos).  

Cada un destes exames  incluirá un exercicio de mapas (físicos e políticos) cuxo valor  representará o 20 % da 

nota  

2.  Participación e actitudes. Teranse en conta as actividades realizadas tanto na aula como na casa así como a 

actitude e os xuízos de valor mostrados polo alumno a partir da súa participación ao longo das clases. O conxunto valerá o 

10 % da nota da avaliación (1 punto).  

Neste apartado terase en conta negativamente a non realización dos exercicios, así como o feito de non traer 

diariamente o material correspondente á materia (libro de texto,  caderno,...) e, especialmente, a actitude negativa dentro da 

aula (falta de interese e atención ante a materia, desobediencia, falta de respecto ao profesor ou aos compañeiros/as, falta 

de puntualidade, etc...). Así, do mesmo xeito que a participación e actitude positiva poden puntuar ata 1 punto, as actitudes  

negativas poden restar ata 1 punto da nota global d a avaliación.  

No caso daqueles alumnos/as que ao remate do trimestre acad en unha cualificación entre 4,5 e 5, o 

profesor valorará o caderno de clase no que se valo rará o traballo diario, o esforzo, a limpeza e orde . 



A nota global do alumno-a en cada avaliación, será de 0 a 10, e estará formada pola valoración dos coñecementos, 

dos procedementos e as actitudes. 
   

Actividades de recuperación .- A posta en práctica dun sistema de avaliación continua permitirá a aplicación dun 

reforzo inmediato naqueles casos nos que se detecten obxectivos non acadados, contidos non asimilados ou dificultades 

específicas que poidan impedir o progreso do alumno/a. Polo tanto, os alumnos/as con algunha avaliación suspensa, farán 

unha recuperación desa parte, antes da seguinte avaliación e previamente terán que realizar unhas fichas de reforzo dos 

temas correspondentes á avaliación non superada e entregalas dentro dun prazo a fixar. Una vez entregadas, se lle 

devolverán corrixidas ao alumnado, para estudalas. Despois terán que aprobar un exame elaborado con preguntas de 

dificultade similar ás propostas nesas fichas. Para presentarse a esta proba, é condición indispensable, presentar as fichas 

antes da data fixada como límite. 

Ao realizar recuperación trimestralmente, non se realizará exame final extraordinario no mes de xuño en 

ningún dos niveis polo que o alumnado que, ao chegar o mes de xuño, non acadase os contidos mínimos esixidos e, polo 

tanto, non aprobase a materia, poderá realizar na convocatoria de setembro unha proba de suficiencia extraordinaria. Esta 

proba terá unha estrutura idéntica ás probas escritas realizadas durante o curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIENCIAS SOCIAIS 4º ESO. CURSO 2014 - 2015 
 
OBXECTIVOS 

• Recoñecer os principios económicos, sociais e políticos do sistema do Antigo Réxime (1,3,5,7) 

• Coñecer, analizar e valorar os cambios que, no ámbito político, social, económico e intelectual, caracterizan a 

modernidade europea e internacional, relacionándoos cos propios da historia de España e de Galicia. (Competencias 

1,3,4,5,6,7,8) 

• Enumerar as transformacións do século XVIII, incidindo nas propias do reformismo borbónico en España 

(Competencias 1,3,5,7) 

• Distinguir os cambios políticos que conducen á crise do Antigo Réxime e ás revolucións liberais, así como a súa 

repercusión en España e Galicia, destacando as dificultades para a construción do estado liberal.(Competencias 

1,3,5,8) 

• Entender que as  transformacións económicas, sociais e culturais que acompañan a Revolución industrial son as 

causantes do protagonismo de Europa durante a época do imperialismo, analizando as súas consecuencias e o seu 

declive. (Competencias 1,3,5,6,7,8) 

• Analizar e comprender os factores que levan ás tensións e conflitos na primeira metade do século XX . (Competencias 

1,3,4,5,6.7,8) 

• Coñecer o proceso da creación do novo modelo de Estado soviético a partir da monarquía tsarista, coas 

características fundamentais de cada etapa política.(Competencias 1,3,4,5,6,7,8) 

• Determinar os cambios políticos que transformaron o mapa europeo como consecuencia da I Guerra Mundial 

(Competencias 1,3,4,5,6,7,8) 

• Ser capaces de recoñecer os trazos que son comúns ós réximes totalitarios(fascismo e nazismo), relacionándoos coa 

situación presente a través de imaxes e información documental (Competencias 1,3,4 ,5,6,8) 

• Comprender as profundas transformacións operadas despois da II Guerra Mundial, destacando a división do mundo 

en bloques e as características esenciais de cada un deles, o proceso de integración europea e os problemas 

derivados da descolonización.(Competencias 1,3,5,6,8) 

• Analizar os cambios máis recentes operados no panorama político internacional, identificando, valorando e debatendo 

de modo crítico os principais problemas morais do mundo actual, así como as diferentes posicións éticas que 

manifestan.(1,3,4,5,8) 

• Realizar gráficas sobre feitos demográficos ou económicos a partir de datos, interpretando  a traxectoria reflectida 

neles e as causas ou consecuencias polas que se produciron (Competencias 1,2,4,7,8) 

• Analizar textos, mapas ou imaxes históricas, comprendendo  as ideas principais e o contexto histórico do que aparece 

representado. (Competencias 1,3,4,7,8) 

• Achegarse a certos acontecementos ou personaxes a través da información obtida por distintos medios (Competencias 

1,3,4,5,6,7,8) 

TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  

1ª AVALIACIÓN  

TEMA 1.- O século XVIII: O Antigo Réxime 

- Características diferenciatorias do Antigo Réxime. 

- A Ilustración e o Despotismo ilustrado. 

- O reformismo Borbónico en España e Galicia 

- Cultura do Século XVIII 



TEMA 2.- A revolución industrial 

- Orixe da revolución industrial 

- A primeira e segunda revolución industriais 

- Cambios operados na nova sociedade. 

- O movemento obreiro 

- O cambio cultural. 

TEMA 3.- A ruptura co Antigo Réxime: as revolucións  liberais (1776-1848) 

- A Revolución Americana. 

- A Revolución Francesa 

- O  Imperio Napoleónico e a Restauración: a situación española 

- As revolucións Liberais. O caso español 

- As  manifestacións artísticas. 

 

2ª AVALIACIÓN  

TEMA 4.- Nacións e Imperios (1850-1914) 

- Significado  e tipos de nacionalismo.  

- Factores que explican o Imperialismo.  

- Os grandes imperios coloniais e a nova política . 

- As relacións internacionais. 

TEMA 5.- Tensións e conflitos (1914-1939) 

- A Primeira Guerra Mundial : causas e consecuencias  

- O mundo no período de entreguerras: a crise do 29. 

- Características dos estados totalitarios: o fascismo e o nazismo 

- A consolidación dos cambios sociais e culturais 

TEMA 6.- A creación da URSS 

- A Revolución rusa : a Rusia tsarista e o goberno bolxevique. 

- A creación do Estado soviético con Lenin 

- A ditadura de Stalin 

- A URSS como potencia económica. 

 

3ª AVALIACIÓN  

TEMA 7.-A Segunda Guerra Mundial 

- Os preámbulos da Guerra 

- Acontecementos destacables. 

- As consecuencias da guerra: as Conferencias de Paz 

TEMA 8.- A división do mundo en bloques 

- A Guerra Fría (1945-1991) : contexto, principais conflitos 

- Características dos bloques occidental e comunista. 

- A distensión. 

- A descolonización. 

- O terceiro mundo. 



TEMA 9.-  O mundo no século XXI 

- O poder americano 

- Outras potencias: Rusia e China. 

- O mundo islámico. 

- Conflitos recentes. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Ao remate do curso 2013-2014, os alumnos deberán ser capaces de: 

• Situar no tempo e no espazo períodos, feitos e procesos históricos relevantes aplicando as convencións habituais no 

estudo da historia. Trátase de avaliar se as alumnas e os alumnos coñecen as principais etapas e períodos 

cronolóxicos e se son capaces de comprender as nocións de simultaneidade e cambio, e os momentos e procesos 

que caracterizan o tránsito dunhas etapas a outras, aplicando estas nocións á evolución histórica desde o século XVIII 

ao momento actual. 

• Identificar as causas e consecuencias de feitos e procesos históricos significativos, establecendo conexións entre elas 

e recoñecendo a causalidade múltiple que comportan os feitos sociais. Trátase de comprobar que se é capaz de 

explicar os factores que inflúen nun feito ou proceso histórico significativo, recoñecendo a natureza, xerarquización e 

interrelación das causas, así como as súas consecuencias a curto e longo prazo. 

• Expoñer as características sociais, económicas e políticas do Antigo Réxime derivando delas as transformacións que 

se producen en Europa no século XVIII e explicando os trazos significativos do reformismo borbónico en España e en 

Galicia. Trátase de comprobar, partindo do coñecemento dos trazos xerais da sociedade no Antigo Réxime, que se 

recoñecen os cambios producidos no século XVIII, describindo o carácter centralizador e reformista do despotismo 

ilustrado en España e Galicia, destacando neste caso os esforzos de mellora económica e a reivindicación dunha 

cultura propia. 

• Identificar os trazos fundamentais das revolucións industriais e liberal-burguesas, valorando os grandes procesos de 

transformación que experimentou o mundo occidental, e analizando as particularidades destes procesos en España e 

Galicia en comparación con outros exemplos representativos. Búscase comprobar que se recoñecen os cambios que a 

revolución industrial introduciu na produción e os diferentes ritmos de implantación do proceso en Europa e en Galicia, 

así como as transformacións que dela se derivan coa aparición de grupos sociais que planean reivindicacións desde 

posicións sindicais, socialistas ou anarquistas.  

• Identificar e explicar as bases políticas, sociais, ideolóxicas e administrativas do liberalismo e do nacionalismo e o 

xeito particular de implantación do Estado liberal en España e en Galicia, coa significación que ten o proceso 

desamortizador e o sistema caciquil. 

• Explicar as razóns da hexemonía política e económica dos países europeos desde a segunda metade do século XIX, 

identificando os conflitos e problemas que caracterizan estes anos, tanto entre como dentro dos estados, 

especialmente os relacionados coa expansión colonial e coas tensións sociais e políticas. Trátase de avaliar que se 

coñecen os acontecementos máis relevantes que explican o protagonismo de Europa durante a época do imperialismo 

e as consecuencias desta expansión colonial no ámbito das relacións internacionais e dos propios países. 

• Caracterizar e situar cronolóxica e xeograficamente as grandes transformacións e conflitos mundiais que tiveron lugar 

na primeira metade do século XX. Preténdese valorar se se identifican os principais acontecementos e procesos e as 

súas interaccións no panorama internacional desta época -como son a revolución rusa, as guerras mundiais, a gran 



depresión-, e os trazos básicos dos totalitarismos contrapoñéndoos cos réximes democráticos. 

• Analizar os procesos de cambio desde a segunda metade do século XX, e aplicar este coñecemento á comprensión 

dalgúns dos problemas internacionais máis destacados da actualidade. Trátase de comprobar que o alumnado é quen 

de analizar os procesos de de descolonización, a división do mundo en bloques, a súa crise e a problemática 

conformación dunha nova orde mundial, co fin de comprender mellor a realidade presente. Será de interese comprobar 

a capacidade de analizar algúns problemas internacionais actuais á luz dos acontecementos citados. 

• Identificar e caracterizar as distintas etapas da evolución política, social e económica de España e de Galicia durante o 

século XX e os avances e retrocesos no camiño cara á modernización económica, á consolidación do sistema 

democrático, e á pertenza á Unión Europea. Trátase de avaliar se o alumnado recoñece as causas da crise da 

monarquía parlamentaria, as políticas reformistas emprendidas durante a Segunda República, a quebra que supón a 

guerra civil, a caracterización e evolución do franquismo –desenvolvemento económico e cambios sociais- e a 

transición política ata a Constitución de 1978, e a consolidación do Estado democrático e autonómico no marco da 

pertenza de España e de Galicia á Unión Europea. 

• Recurrir a procedementos de explicación causal para comprender a distinción entre factores de tipo económico, 

político, social, individual..., así como a súa interrelación. 

• Saber expoñer oralmente as ideas. 

• Saber expoñer por escrito as ideas. 

• Saber buscar información. 

• Analizar e comentar mapas e textos históricos. 

• Elaborar mapas conceptuais e sínteses. 

• Realizar traballos individuais e en grupo sobre algún foco de tensión política ou social no mundo actual, indagando os 

seus antecedentes históricos, analizando as causas e previndo posibles desenlaces, utilizando para iso diversas 

fontes de información, incluídas as que permitan obter interpretacións diferentes ou complementarias dun mesmo feito. 

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para abordar, asesorado polo profesor, o estudo dunha situación do 

mundo en que vive, buscando os antecedentes e causas que a orixinan, aplicando os seus coñecementos para prever, 

desde a lóxica, as súas posibles consecuencias. Tamén de comprobar se ten iniciativa para planificar o traballo, 

acceder con certa autonomía a diversas fontes de información, analizar e organizar esta e presentar as conclusións de 

maneira clara utilizando, de ser o caso, as posibilidades que ofrecen as TIC. 

• Realizar en pequeno grupo unha investigación no contorno sobre algún aspecto da historia recente, utilizando fontes 

orais que permitan traballar aspectos de vida cotiá e memoria histórica, e procurar conectalos a contextos máis 

amplos, sendo capaz de expoñer e defender as súas conclusións. Trátase de comprobar a capacidade do alumnado 

para valorar o papel que xogan as persoas anónimas nos procesos históricos, que se inicie nun método de 

investigación e que sexa capaz de elaborar conclusións a partir de distintos datos que debe saber interpretar. 

• Ser quen de relacionar novos conceptos con outros xa traballados e adquiridos anteriormente. 
 
   
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  

• Localización no tempo e no espazo dos acontecementos e procesos históricos máis relevantes. Identificación dos 

factores que interveñen nos procesos de cambio histórico, diferenciación de causas e consecuencias e valoración do 

papel dos homes e das mulleres, individual e colectivamente, como suxeitos da historia. 

• Identificación dos compoñentes económicos, sociais, políticos, culturais, que interveñen nos procesos históricos e 



comprensión das interrelacións que se dan entre eles. 

• Busca, selección e obtención de información de fontes documentais, obtida segundo criterios de obxectividade e 

pertinencia, diferenciando os feitos das opinións e as fontes primarias das secundarias. Contraste de informacións 

contraditorias e/ou complementarias a propósito dun mesmo feito ou situación. Análise e traballo con textos históricos 

de especial relevancia. 

• Análise de feitos ou situacións relevantes da actualidade con indagación dos seus antecedentes históricos e das 

circunstancias que os condicionan. 

• Valoración dos dereitos humanos e rexeitamento de calquera forma de inxustiza, discriminación, dominio ou xenocidio. 

Asunción dunha visión critica cara ás situacións inxustas e valoración do diálogo e da busca da paz na resolución dos 

conflitos. 

• Recoñecemento dos elementos básicos que configuran os principais estilos ou artistas relevantes da época 

contemporánea, contextualizándoos na súa época e interpretación de obras artísticas significativas. Aplicación deste 

coñecemento á análise dalgunhas obras relevantes. 

• Transformacións políticas e económicas na Europa do Antigo Réxime. O Estado absoluto. Ilustración. Reformismo 

borbónico en España. 

• Transformacións políticas e socioeconómicas no século XIX. Revolución industrial. Revolucións políticas e cambios 

sociais. Formas de vida na cidade industrial. 

• Crise do Antigo Réxime e construción do Estado liberal na España do século XIX. 

• Grandes cambios e conflitos na primeira metade do XX. 

• Imperialismo, guerra e revolución social. 

• Arte e cultura na época contemporánea. 

• A orde política e económica mundial na segunda metade do século XX: bloques de poder e modelos 

socioeconómicos. 

• O papel dos organismos internacionais. 

• Cambios nas sociedades actuais. Os novos movementos sociais e culturais. Os medios de comunicación e a súa 

influencia. 

• Globalización e novos centros de poder. Focos de tensión e perspectivas no mundo actual. 

• Dominio de conceptos básicos relacionados coa época contemporánea: revolución agrícola, revolución industrial, 

sistema de fábrica, sociedade de clases, clase social, proletariado, estado de dereito, sufraxio, constitución, 

imperialismo, revolución rusa, fascismo, crise de 1929, guerra fría, neoimperialismo, descolonización... 

• Análise e comentario de mapas e textos históricos sinxelos, relacionados cos descubrimentos xeográficos, co Antigo 

Réxime e coa época contemporánea, a través da resposta a cuestións que sirvan de guía para o comentario. 

• Elaboración de mapas conceptuais e sínteses. 

• Capacidade para relacionar coñecementos con outros adquiridos anteriormente. 

• Dominio de procedementos de explicación causal para comprender a distinción entre factores de distinto carácter 

(económicos, sociais, políticos, etc,) e interrelacionalos entre si. 
 



PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFIC ACIÓN 

Na materia de  Ciencias Sociais en 4º de ESO  utilizaranse os seguintes procedementos para avaliar: 

 - Probas escritas.  En cada trimestre haberá dous exames (agás no 1º curso da ESO no que poderían realizarse 

tres por trimestre) coa materia a determinar, temas ou unidades,  en función da súa extensión.  Nestas probas incluiranse 

varios aspectos como  definición e explicación de termos ou conceptos estudados;  resolución dalgún suposto práctico como 

a  elaboración dun   eixe cronolóxico, etc...); comentarios de texto histórico (guiados); desenvolvemento dun tema; 

exercicios de síntese ou esquematización daquelas cuestións propostas polo profesor, etc…(representa o 90 % da nota da 

avaliación) 

-  O outro elemento a ter en conta serán as actividades realizadas tanto na aula como na casa así como a actitude 

e os xuízos de valor mostrados polo alumno a partir da súa participación ao longo das clases. Estes  aspectos poden 

contribuír  en maior o menor medida a subir ou baixar la nota representando o 10 % da nota da avaliación. 

Neste apartado, terase en conta negativamente a non realización dos exercicios, así como o feito de non traer 

diariamente o material correspondente á materia (libro de texto,  caderno,...) e, especialmente, a actitude negativa dentro da 

aula (falta de interese e atención ante a materia, desobediencia, falta de respecto ao profesor ou aos compañeiros/as, falta 

de puntualidade, etc...).  

No caso daqueles alumnos/as que ao remate do trimestre acaden unha cualificación entre 4,5 e 5, o profesor 

valorará o caderno de clase no que se valorará o traballo diario, o esforzo, a limpeza e orde. 

A nota global do alumno-a en cada avaliación, será de 0 a 10, e estará formada pola valoración dos coñecementos, 

dos procedementos e as actitudes. 

 

  En todos os niveis da ESO a nota final será a suma proporcionada das tres avaliacións (incluidas as 

cualificacións obtidas nas recuperacións). Esta proporción pode variar dependendo da complexidade da materia dada no 

trimestre (dificultade ou cantidade).  

 

Actividades de recuperación .- A posta en práctica dun sistema de avaliación continua permitirá a aplicación dun 

reforzo inmediato naqueles casos nos que se detecten obxectivos non acadados, contidos non asimilados ou dificultades 

específicas que poidan impedir o progreso do alumno/a. Polo tanto, os alumnos/as con algunha avaliación suspensa, farán 

unha recuperación desa parte, antes da seguinte avaliación e previamente terán que realizar unhas fichas de reforzo dos 

temas correspondentes á avaliación non superada e entregalas dentro dun prazo a fixar. Una vez entregadas, se lle 

devolverán corrixidas ao alumnado, para estudalas. Despois terán que aprobar un exame elaborado con preguntas de 

dificultade similar ás propostas nesas fichas. Para presentarse a esta proba, é condición indispensable, presentar as fichas 

antes da data fixada como límite. 

Ao realizar recuperación trimestralmente, non se realizará exame final extraordinario no mes de xuño en 

ningún dos niveis polo que o alumnado que, ao chegar o mes de xuño, non acadase os contidos mínimos esixidos e, polo 

tanto, non aprobase a materia, poderá realizar na convocatoria de setembro unha proba de suficiencia extraordinaria. Esta 

proba terá unha estrutura idéntica ás probas escritas realizadas durante o curso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1º DE BACHARELATO: HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO.  CURSO 2014- 2015 
 

 
OBXECTIVOS 

• Identificar os trazos comúns máis característicos das transformacións que  puxeron fin ó Antigo Réxime e que 

configuraron as sociedades occidentais nos aspectos económicos, políticos e sociais. 

• Relacionar os imperialismos no proceso de crecente competencia  derivado da difusión da industrialización en varios 

países e os conflitos que orixinaron. 

• Comprender os límites do sistema liberal e as alternativas propostas na convulsa época de entreguerras culminando 

na gran conflagración   mundial. 

• Identificar as transformacións máis relevantes operadas no século XIX ata a Primeira Guerra Mundial, nos campos 

demográfico, tecnolóxico,de organización política e económica e de estrutura social, sinalando o seu distinto grado 

de influencia nunhas ou noutras zonas do mundo, o papel hexemónico asumido por algunhas potencias e os 

conflitos suscitados entre elas.  

• Comprender a evolución das relacións internacionais no período que vai      dende final da Segunda Guerra Mundial 

ata a crise do sistema  soviético. 

• Analizar algún conflito de actualidade, de dimensión internacional, a partir da información dos medios de 

comunicación social, valorando criticamente a disparidade de enfoques e tomando en consideración os 

antecedentes históricos do problema. 

•  Explicar as razóns históricas que influíron nas actuais situacións de dependencia dos países periféricos. 

• Situar cronoloxicamente acontecementos e procesos relevantes da historia do mundo no século XX e analizar a súa 

vinculación con determinados personaxes, establecendo relacións entre a acción individual e os comportamentos 

colectivos. 

• Identificar as normas e intereses que regulan no século XX as relacións entre Estados, analizando as causas dalgún 

conflito bélico importante e os principais mecanismos arbitrados ó longo do século para articular as relacións 

internacionais, valorando a seu funcionamento. 

• Utilizar a terminoloxía histórica dunha forma adecuada así como a expresión oral e escrita acorde co nivel académico 

esixido. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  

1ª AVALIACIÓN 

Unidade 1: As grandes transformacións do século XIX  

Tema 1.- O Antigo Réxime 

- Economía agraria, industria artesanal e capitalismo comercial 

- Sociedade estamental e ascenso da burguesía 

- O sistema absolutista 

Tema 2.- As transformacións económicas: formación e  desenvolvemento do capitalismo 

- Factores desencadeantes da revolución industrial: a renovación das estructuras agrarias; a revolución demográfica. 

- A revolución industrial: Rasgos definitorios do proceso de industrialización; sectores punteiros da primeira fase da 

revolución industrial; a segunda fase da revolución industrial. 

- As características básicas do sistema económico capitalista. 

Tema 3.- As transformacións políticas: O modelo lib eral e o nacionalismo 



- As propostas de cambio político no pensamento do século XVIII: A Ilustración 

- O sistema político liberal. 

- Teorías e movementos nacionalistas en Europa. 

- Transformacións revolucionarias no século XVIII: A revolución americana e o nacemento dos EE.UU, e as 

transformacións en Francia desde 1789 ata 1791. 

- A Restauración e as revolucións liberais de 1820, 1830 e 1848 

Tema 4.- As transformacións sociais 

- A nova estructura social como consecuencia do capitalismo: a sociedade de clases. 

- A hexemonía social da burguesía. 

- O desenvolvemento do proletariado como clase. 

- As primeiras formas de organización obreira: ludismo, sindicalismo e cartismo 

- O Anarquismo e o Marxismo. 

- O Internacionalismo obreiro. 

 

2ª AVALIACIÓN 

Tema 5.- A expansión colonial e o Imperialismo 

- As causas do Imperialismo. 

- Os principais modelos imperialistas. 

- O reparto do mundo. 

- As grandes potencias extraeuropeas: EE. UU. e Xapón 

- As consecuencias do proceso imperialista. 

Unidade 2:Tensións e conflictos na primeira metade do século XX 

Tema 6.- A 1ª Guerra Mundial e a organización da pa z 

- As causas do conflicto: A Paz Armada e a política de alianzas. 

- Magnitudes e fases da guerra. 

- A organización da paz: os tratados e a Sociedade de Nacións. O novo mapa de Europa 

- O legado político, social e económico da guerra. 

Tema 7.- O período de entreguerras. 

- A prosperidade dos anos vinte nos EE.UU e en Europa. 

- A crise de 1929 e a depresión dos anos 30: consecuencias e respostas: O New Deal 

- A revolución rusa. Características xerais do sistema soviético 

- O cuestionamento da democracia e o auxe dos totalitarismos: o fascismo italiano e o nazismo alemán. 

Tema 8.-  As relacións internacionais no período de  entreguerras. 

- Os anos 20: a diplomacia da paz e o apoxeo da seguridade colectiva. 

- O camiño cara a guerra: as relacións internacionais nos anos trinta. 

- A 2ª Guerra Mundial: principales trazos. A organización da victoria aliada. A Organización das Nacións Unidas (ONU) 

 

3ª AVALIACIÓN 

Unidade 3: O mundo dende 1.945 

Tema 9.- A política de bloques e a Guerra Fría. 



- A formación dos bloques 

- Características básicas da Guerra Fría 

- Principais focos de tensión. 

- A linguaxe da distensión. 

Tema 10.- Desenvolvemento económico e transformació ns políticas . 

- Reconstrucción económica e política do mundo capitalista. 

  * Os EE.UU. e a nova orde mundial 

  * A construcción da Unión Europea: procesos de ampliación, institucións e polticas comunitarias. 

  * Xapón e as novas potencias do sueste asiático 

- Formación e evolución dos países socialistas. 

  * A URSS: do estancamento á Perestroika 

  * As democracias populares ata a caída do muro de Berlín.  

  * China: do maoísmo á actualidade 

- Descolonización e neoimperialismo. A organización do Terceiro Mundo. A política de non aliñamento. 

Tema 11.- Os problemas de finais de século 

- A crise económica de finais do século XX: o fracaso do seocialismo, recesión e políticas neoliberais nos países 

capitalistas 

- Os novos movementos sociais: pacifismo, feminismo, ecoloxismo,.... 

- Perspectivas do mundo actual:  

* O impacto da revolución científico-técnica: Riscos medioambientais e desenvolvemento sustentable 

* O estado de benestar e a súa desigual distribución no planeta 

* Fluxos migratorios, políticas de inmigración e movementos xenófobos 

* O diálogo entre culturas. Focos de conflito no mundo. 

* O sexismo. Avances cara á igualdade e á eliminación da violencia de xénero. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Ao remate do curso 2013-2014, os alumnos deberán ser capaces de: 

• Coñecer o concepto de Antigo Réxime  e diferenciar os seus principais rasgos fronte aos caracterizan ó Mundo 

Contemporáneo. 

• Coñecer os trazos definitorios e as etapas do proceso de industrialización. 

• Coñecer as bases teóricas e do funcionamento do sistema capitalista. 

• Diferenciar as principais características dun Estado absolutista fronte as dun Estado liberal 

• Diferenciar as características da sociedade estamental fronte as da sociedade de clases. 

• Recoñecer e diferenciar as teorías marxistas respecto das anarquistas. 

• Localizar cronoloxicamente acontecementos e procesos relevantes do século XIX  

• Identificar os principais personaxes do século XIX  a partir das súas aportacións á Historia. 

• Coñecer as causas e as consecuencias do imperialismo. 

• Localizar a través de mapas históricos o xeito no que se realizou o reparto colonial entre as principais metrópoles 

• Coñecer as transformacións que os tratados de paz tras a  1ª Guerra Mundial supuxeron no mapa de Europa 

• Comprender as causas da crise global da economía capitalista  nos anos 30 e as  repercusións que provocou  no 

Liberalismo económico. 



• Comprender as características definitorias da ideoloxía fascista e as causas do seu enraizamento na Europa de 

entreguerras, e diferenciar ditas características respecto ás dos sistemas políticos democráticos 

• Comprender as repercusións demográficas, sociais, económicas e políticas da Segunda Guerra Mundial. 

• Coñecer a evolución do mapa de Europa entre 1914 e 1945. 

• Localizar cronoloxicamente acontecementos e procesos relevantes de finais do século XIX e 1ª metade do século XX 

• Identificar os principais personaxes de finais do século XIX e 1ª metade do século XX a partir das súas aportacións á 

Historia. 

• Comprender os conceptos de “Guerra Fría” e “coexistencia pacífica”. 

• Coñecer as causas e principais etapas do proceso descolonizador. 

• Coñecer os grandes rasgos da evolución económica mundial desde 1950 ata 1990, e saber identificar os conceptos de 

economía de mercado e de economía planificada, así como as diferencias entre desenvolvemento e 

subdesenvolvemento. 

• Sintetizar a evolución histórica dalgúns países que experimentan no século XX un proceso de descolonización, 

identificando os seus problemas de tipo cultural, económico, social e político, relacionándoos coa experiencia colonial. 

• Coñecer os principais feitos do proceso de integración europeo. 

• Comprender as repercusións dos cambios na Europa do Leste na chamada "Nova orde internacional". 

• Analizar e entender os principais problemas aos que se ten que enfrontar a sociedade na actualidade valorando as 

solucións que se plantexan para abordalos. 

• Coñecer a evolución do mapa de Europa entre 1945 e a actualidade 

• Coñecer os cambios habidos nos mapas de África e Asia a partir da descolonización. 

• Localizar cronoloxicamente acontecementos e procesos relevantes da 2ª metade do século XX 

• Identificar os principais personaxes de finais da 2ª metade do século XX  a partir das súas aportacións á Historia. 

• Dominar un vocabulario histórico básico de tema. 

• Localizar as principais ideas existentes en documentos históricos a partir de cuestións plantexadas sobre os mesmos 

• Saber interpretar mapas históricos así como series estatísticas representadas en gráficos e diagramas relacionándoas 

coas causas que deron lugar á situación reflectida e coas consecuencias ás que dita situación dará lugar 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  

• Coñecemento do concepto de Antigo Réxime  e comparación dos seus principais trazos cos que caracterizan ó Mundo 

Contemporáneo. 

• Coñecemento dos trazos definitorios e das etapas do proceso de industrialización. 

• Coñecemento das bases teóricas e do funcionamento do sistema capitalista. 

• Diferenciación entre as principais características dun Estado absolutista e dun Estado liberal 

• Diferenciación entre as características da sociedade estamental e as da sociedade de clases. 

• Recoñecemento e diferenciación das teorías marxistas respecto das anarquistas.  

• Coñecemento das causas e consecuencias do imperialismo 

• Coñecemento das transformacións que os tratados de paz tras a  1ª Guerra Mundial supuxeron no mapa de Europa 

• Comprensión das causas da crise global da economía capitalista  nos anos 30 e das  repercusións que provocou  no 

Liberalismo económico. 

• Comprensión das características definitorias da ideoloxía fascista e do seu enraizamento na crise social da Europa de 

entreguerras, asi como diferenciación destas características respecto ás dos sistemas políticos democráticos 



• Comprensión das repercusións demográficas, sociais, económicas, políticas e ideolóxicas da Segunda Guerra 

Mundial. 

• Comprensión dos conceptos de “Guerra Fría” e “coexistencia pacífica”. 

• Coñecemento das causas e principais etapas do proceso descolonizador. 

• Coñecemento dos grandes trazos da evolución económica mundial desde 1950 ata 1990, identificando os conceptos 

de economía de mercado e de economía planificada, así como a fonda brecha entre desenvolvemento e 

subdesenvolvemento. 

• Coñecemento dos principais feitos do proceso de integración europeo. 

• Localización das principais ideas existentes en documentos históricos a partir de cuestións plantexadas sobre os 

mesmos 

• Coñecemento da evolución do mapa de Europa entre 1914 e 1995. 

• Coñecemento e utilización dun vocabulario histórico minimamente axeitado. 

• Localización cronolóxica de acontecementos e procesos relevantes dos séculos XIX e XX. 

• Identificación dos principais personaxes do século XIX e XX a partir das súas aportacións á Historia 

• Localización no tempo e no espazo de procesos, estruturas e acontecementos relevantes da historia do mundo 

contemporáneo, comprendendo e interrelacionando os compoñentes económicos, sociais, políticos e culturais que 

interveñen neles.  

• Identificación e comprensión dos elementos de causalidade que se producen nos procesos de evolución e cambio que 

son relevantes para a historia do mundo contemporáneo e na configuración do mundo actual, adoptando na súa 

consideración unha actitude empática.  

• Procura, obtención e selección de información de fontes diversas (documentos históricos, textos historiográficos, 

fontes iconográficas, datos, mapas, prensa, proporcionada polas tecnoloxías da información, etc.); tratamento e 

utilización critica da mesma. Análise de interpretacións historiográficas distintas sobre un mesmo feito ou proceso, 

contrastando os diferentes puntos de vista. 

• Elaboración de síntese ou traballos de indagación, integrando informacións procedentes de distintas fontes, 

analizándoas, contrastándoas e presentando as conclusións de maneira estruturada e con corrección no uso da 

linguaxe e da terminoloxía específica.  

 

 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFI CACIÓN 

Os elementos de valor que influirán na avaliación do alumnado serán os seguintes: 

1. As cualificacións obtidas nos  dous exames realizados ao longo da avaliación (90 % da nota de avaliación -9 

puntos -). O contido dos exames será variado, tendo presente e que deben servir para observar se o alumnado acada os 

obxectivos desexados e reflectidos na programación:  resolución de cuestións a partir de documentos de todo tipo (textos, 

gráficos, mapas históricos), elaboración de temas e esquemas comparativos que precisen dunha reflexión e un estudo 

previo dos feitos históricos obxecto do exame, desenvolvemento de preguntas breves, algunhas veces tipo test,  definición 

de conceptos, relación de personaxes fundamentais con acontecementos históricos; localización cronolóxica de feitos 

históricos, etc.  

2.  A observación do traballo do alumnado na aula analizando os seus progresos diarios na adquisición de conceptos 

históricos e de procedementos a partir da resolución das actividades propostas. Tamén será valorada a actitude mostrada 

polo alumnado ante a materia así como a presentación puntual e correcta dos exercicios programados en cada tema tendo 



en conta así mesmo a maior ou menor limpeza e claridade da presentación.  Este apartado suma ata un 10 % (1 punto) á 

nota media obtida nos exames realizados durante a avaliación 

Os alumnos-as que suspendan unha avaliación, farán unha recuperación  desa parte, antes da seguinte avaliación. 

Para elo, terán que realizar un exame de características similares ao exame final realizado na avaliación suspensa. 

A asistencia ás clases será condición necesaria para aprobar a materia. Tamén o abandono intencionado da materia 

considerarase un motivo fundamental para impedir a promoción do alumno a outro nivel.  

    A avaliación é continua polo que para obter a n ota da 2ª avaliación farase unha media das notas ob tidas na 

1ª e na 2ª. A nota final será a suma proporcionada das tres avaliacións (incluidas as cualificacións o btidas nas 

recuperacións)  

     Ao realizarse a recuperación trimestralmente, non se realizará exame final extraordinario no mes de xuño.
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OBXECTIVOS 

• Identificar e comprender os elementos básicos da organización territorial utilizando conceptos, procedementos e 

destrezas especificamente xeográficos para explicar o espazo como unha realidade dinámica, diversa e complexa, na 

que interveñen múltiples factores. 

• Comprender e explicar a realidade xeográfica de España e de Galicia como un espazo dinámico, que é o resultado da 

interacción de procesos sociais, económicos, tecnolóxicos e culturais, que actuaron nun marco cultural e histórico 

particular. 

• Coñecer e comprender a diversidade e pluralidade do espazo xeográfico español, caracterizado polos grandes 

contrastes e a complexidade territorial derivados dos distintos factores naturais, históricos e de organización espacial 

que foron modelando a sociedade, a cultura e o territorio de forma interdependente. 

• Explicar a posición de España e de Galicia nun mundo cada vez máis interrelacionado no que coexisten, á vez, 

procesos de uniformización da economía e de desigualdade socioeconómica, prestando unha atención especial á 

Unión Europea, ás súas características territoriais e ás consecuencias da integración en España e en Galicia 

• Valorar a función do medio natural, dos recursos naturais e das actividades produtivas na configuración do espazo 

xeográfico español. Recoñecer a súa relación mutua coa sociedade e percibir a condición do ser humano como o 

axente de actuación máis poderoso e rápido sobre o medio. 

• Entender a poboación como o recurso esencial, cunhas características cuantitativas e cualitativas que interveñen de 

forma eminente na configuración e no dinamismo dos procesos que definen o espazo. 

• Comprender a interdependencia de todos os territorios que integran España, así como a Unión Europea e outros 

ámbitos xeográficos mundiais, para desenvolver actitudes de coñecemento, respecto, aprecio e cooperación cara ós 

espazos próximos e afastados ó hábitat do alumno/a e prestarlle especial atención á superación dos diferentes niveis 

de desenvolvemento e de saúde das poboacións do planeta. 

• Adquirir consciencia espacial para participar de forma activa e responsable nas decisións que afecten á ordenación do 

territorio e valorar a necesidade de potenciar o equilibrio natural e a equidade social. Valorar o potencial da tecnoloxía 

xeográfica para resolver os desastres naturais, para facer máis habitables as cidades e para poñer estas ferramentas 

ao servizo dos máis desfavorecidos. 

• Mostrar interese por coñecer o proceso de integración de España en  Europa e a súa posición no contexto mundial;  

apreciar os esforzos de España por aumentar o seu peso no contexto internacional e  desenvolver sentimentos de 

solidariedade cos espazos mundiais máis  desfavorecidos 
 

TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  

       1ª AVALIACIÓN  

       Introdución: O espazo xeográfico 

� Noción e características 

� A cartografía. O xogo das escalas. O mapa topográfico. Tipos de proxeccións 

� Tipos de mapas 

� A presentación da información estatística:os gráficos e diagramas. 

Bloque 1.- As paisaxes naturais 



Tema 1: O relevo  

� Situación xeográfica de España 

� Contrastes e diversidade internos 

�  A evolución xeolóxica da Península 

�  A litoloxía peninsular e insular. 

�  As unidades de relevo. O perfil topográfico 

� O litoral español 

Tema 2: O clima 

� Os elementos do clima  

� Factores condicionantes do clima español: físicos e dinámicos (masas de aire, frontes, centros de acción). 

� Tipos de tempo en España. Interpretación dos mapas meteorolóxicos. 

� As rexións climáticas en España. Interpretación dun climograma. 

Tema 3: As augas. Os recursos hídricos 

� Factores determinantes da escorrenta fluvial. 

� Trazos da rede hidrográfica peninsular. 

� Os réximes fluviais peninsulares 

� Os grandes ríos da Península. 

� Os lagos peninsulares. 

� As augas subterráneas. 

Tema 4: A vexetación e os problemas medioambientais . 

� Os solos. 

� A paisaxe vexetal. Factores determinantes. 

� Os grandes dominios bioxeográficos en España. 

� Os riscos naturais. 

� Os problemas medioambientais. 

� A conservación do medio ambiente 

 

        2ª AVALIACIÓN  

        Bloque 2.-O espazo xeográfico nas actividad es económicas 

Tema 5: O sector primario 

� A agricultura 

� A gandería 

� A explotación forestal 

� A pesca 

� O sector primario e a Unión Europea. 

       Tema 6: O sector secundario 

� O proceso de industrialización en España 

� A industria española na actualidade 

� O sector secundario no ámbito da Unión Europea. 

Tema 7: As actividades terciarias 



� Tipoloxía do sector terciario 

� O proceso de terciarización da economía española. 

� O comercio 

� Os sistemas de transporte e a organización do territorio  

� As comunicacións e o turismo. 

Bloque 3.-Recursos humanos e organización espacial en España 

Tema 8: A poboación española 

� Evolución da poboación española durante o século XX. O crecemento natural: natalidade e mortalidade. 

�  Movementos migratorios e crecemento real. O caso galego.  

� Distribución territorial da poboación española. 

� Estrutura por sexo e idades da poboación española, proxección de futuro: as pirámides de poboación. 
 
 

         3ª AVALIACIÓN  

Tema 9: O proceso de urbanización en España 

� Poboamento e ordenación do territorio 

� Poboamento rural e poboamento urbano. 

� Distribución das cidades españolas. O sistema urbano español 

� Evolución da cidade. 

� Morfoloxía urbana. Os tipos de plano 

� A estrutura urbana: os espazos internos 

� Funcións das cidades. Os problemas urbanos 

Bloque IV.- A organización política-administrativa española, contrastes e políticas rexionais.  

Tema 10: A organización político-administrativa act ual. A diversidade rexional española. 

� As percepcións do concepto de Galicia e España ao longo do tempo 

� A organización política do Estado español. A España das autonomías 

� Os desequilibrios territoriais: contrastes espaciais entre as comunidades autónomas e políticas rexionais da Unión 

Europea. 

Bloque V. España en Europa e no mundo 

Tema 11: Unión Europea. 

� Institucións e órganos da UE 

� A construción da UE 

� España no contexto da UE e balance da adhesión. 

Tema 12: España no mundo. 

� Globalización económica. 

�  O novo escenario xeopolítico. Desigualdade no mundo. Comercio desigual débeda externa 

� Posición relativa de España no mundo. 

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Ao remate do curso 2013-2014, os alumnos deberán ser capaces de: 



• Comprender as fases da evolución xeolóxica do relevo español e diferenciar as distintas formas de modelado que 

caracterizan ás paisaxes españolas. 

• Localizar correctamente a distribución sobre un mapa dos diferentes dominios climáticos e bioxeográficos de España, 

diferenciando as súas respectivas características. 

• Recoñecer a partir dunha fotografía as distintas paisaxes xeomorfolóxicas e bioxeográficas existentes en España. 

• Ser conscientes dos problemas medioambientais presentes no noso país, identificando as causas dos mesmos, as 

súas relacións coa actividade humana e analizando posibles solucións. 

• Diferenciar os conceptos básicos que permiten interpretar os mapas meteorolóxicos. 

• Realizar e interpretar correctamente perfís topográficos, climogramas, gráficas de réximes fluviais. 

• Realizar e interpretar correctamente pirámides de poboación. 

• Diferenciar e calcular as distintas taxas indicativas dos movementos de poboación. 

• Coñecer a evolución histórica e as características actuais da dinámica demográfica e da estrutura por sexos e idades 

da poboación española. 

• Recoñecer a partir dun plano as distintas partes das que consta a morfoloxía urbana. 

• Coñecer as características do sistema urbano español e comprender as relacións que se establecen entre os seus 

distintos compoñentes. 

• Diferenciar no mapa as distintas etapas na evolución histórica do proceso de ordenación territorial de España. 

• Coñecer a evolución histórica e a distribución actual dos sectores de actividade socio-profesional en España.  

• Recoñecer a partir dunha fotografía as distintas paisaxes, agrarias de España así como as diferentes formas de 

poboamento. 

• Entender a evolución das diversas actividades incluídas no sector primario español na época contemporánea, 

valorando as repercusións das políticas comunitarias na mesma. 

• Interpretar a partir de diferentes tipos de gráficas (lineais, de barras ou ciclogramas) nas que figuren diversos datos, as 

características e evolución das actividades incluídas no sector primario. 

• Interpretar a partir de diferentes tipos de gráficas (lineais, de barras ou ciclogramas) nas que figuren diversos datos, as 

características e evolución das actividades incluídas nos sectores secundario e terciario 

• Comprender as fases da evolución histórica do sector secundario en España 

• Coñecer as características da industria española na actualidade así como a localización dos diversos sectores 

industriais. 

• Coñecer as características básicas do sector terciario español: comercio, transportes e servizos. 

• Asumir a pertenza de España a unha entidade supranacional, entendendo as repercusións deste feito nos distintos 

sectores de actividade do noso país. 

• Coñecer o manexo dos mapas e das escalas demostrando unha correcta interpretación da súa simboloxía. 

• Comprender o significado de diversos conceptos xeográficos xerais empregando cada un deles no momento axeitado 

á hora de desenvolver un tema. 

• Extraer información xeográfica de documentos diversos (atlas e mapas, gráficos, series estatísticas 

• Saber  localizar e diferenciar nos mapas de España e Galicia as principais unidades do relevo así como os demais 

accidentes xeográficos. 

• Saber  localizar e diferenciar no mapa de España mapa as actuais provincias e comunidades autónomas. 

• Localizar e identificar en mapas as diversas etapas de ampliación da Unión  Europea, os países aspirantes a formar 

parte desta, as capitais dos países  comunitarios e os países que forman parte dos ámbitos mundiais cos que  España 

mantén relacións máis estreitas. 



• Analizar, comentar e interpretar gráficos, mapas, imaxes e textos sobre a proxección internacional de España en 

Europa e no mundo. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  

• Coñecemento e manexo dos mapas demostrando unha correcta interpretación das variables cartográficas básicas 

(lonxitude, latitude, altitude, escala...). 

• Coñecemento de conceptos básicos de xeomorfoloxía, climatoloxía, hidroloxía, bioxeografía aplicados á España. 

• Localización e diferenciación nos mapas de España e Galicia das principais unidades do relevo así como dos demais 

accidentes xeográficos. 

• Localización e distribución correcta  sobre un mapa dos diferentes dominios litolóxicos, edafolóxicos, climáticos,  e 

bioxeográficos de España. 

• Realización e interpretación correcta de climogramas, mapas sinópticos, gráficos de réximes fluviais e pirámides de 

poboación. 

• Recoñecemento a partir dun plano das distintas partes das que consta a morfoloxía urbana. 

• Recoñecemento nun mapa das actuais provincias e comunidades autónomas españolas. 

• Análise e interpretación a partir de diferentes tipos de  gráficas das características da dinámica e da estrutura 

demográfica da poboación española. 

• Coñecemento das características da rede urbana e da morfoloxía das cidades españolas. 

• Interpretación a partir de diferentes tipos de gráficas (lineais, de barras ou ciclogramas) nas que figuren diversos 

datos, das características das e da evolución no tempo das distintas actividades económicas españolas. 

• Diferenciación das distintas paisaxes agrarias españolas. 

• Análise dos actuais problemas pesqueiros e gandeiros do noso país. 

• Estudio da distribución espacial e comprensión das características e problemas actuais do sector industrial español. 

• Coñecemento das características básicas do sector terciario español: comercio, transportes e servizos. 

• Comprensión do proceso histórico de ordenación territorial española e da situación actual. 

• Localización e identificación en mapas das diversas etapas de ampliación da Unión  Europea, dos países aspirantes a 

formar parte desta, e dos países que forman parte dos ámbitos mundiais cos que  España mantén relacións máis 

estreitas. 

• Análise, interpretación e comentario de gráficos, mapas, imaxes e textos sobre a proxección internacional de España 

en Europa e no mundo. 

• Localización e identificación en mapas das diversas etapas de ampliación da Unión  Europea, dos países aspirantes a 

formar parte desta,  e dos países que forman parte dos ámbitos mundiais cos que  España mantén relacións máis 

estreitas. 

• Análise, comentario e interpretación de gráficos, mapas, imaxes e textos sobre a proxección internacional de España 

en Europa e no mundo. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFIC ACIÓN 

Os procedementos empregados na avaliación do alumnado serán os seguintes: 

1.- Realización de dous exames en cada trimestre composto por tres partes (90% da nota): 

� Unha definición breve de conceptos xeográficos relacionados cos bloques de coñecemento expostos desde o 

comezo do curso. 



� Un exercicio de localización e identificación de accidentes xeográficos ou provincias a partir dalgún documento 

gráfico (mapa temático, gráfico) a partir dos que se realizarán cuestións relacionadas co tema sobre o que traten 

ditos documentos 

� Desenvolvemento dun tema teórico guiado a partir de varios apartados, téndose  en conta a organización dos 

contidos expostos e o rigor na súa explicación. 

2.- Ademais dos exames o profesor valorará os progresos diarios na adquisición de conceptos e de procedementos 

do alumnado a partir da resolución de actividades propostas polo profesor, sendo obrigatoria en cada trimestre a 

presentación de determinados exercicios relacionados cos temas impartidos. No caso de non presentarse a nota global da 

avaliación verase reducida. Valorarase tamén a actitude mostrada polo alumnado ante a materia así como a presentación 

puntual e correcta dos exercicios programados en cada tema tendo en conta así mesmo a maior ou menor limpeza e 

claridade na súa presentación. Este apartado suma ata 1 punto ao resultado total obtido nas probas e exame de avaliación. 

(10 % da nota do trimestre) 

Actividades de recuperación .- Os alumnos/as con algunha avaliación suspensa, farán un exame de recuperación 

desa parte, antes da seguinte avaliación.  

A este exame poderase presentar o alumnado aprobado que desexe aumentar a súa cualificación. No caso de que 

este alumnado obteña no exame de recuperación unha nota inferior a 4, restaráselle 1 punto á cualificación obtida na 

avaliación. 

A nota global será a suma proporcionada das tres avaliacións (incluidas as cualificacións obtidas nas 

recuperacións). Esta proporción pode variar dependendo da complexidade da materia dada no trimestre (dificultade ou 

cantidade). 

Ao realizar recuperación trimestralmente, non se realizará exame final extraordinario no mes de maio polo que 

o alumnado que ao chegar o remate do curso non acadase os contidos mínimos esixidos e, polo tanto, non aprobase a 

materia, poderá realizar na convocatoria de setembro unha proba de suficiencia extraordinaria. Esta proba terá unha 

estrutura idéntica ás probas escritas realizadas durante o curso. 
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OBXECTIVOS 
 

• Comprender que a interpretación do pasado é o resultado de proxectar sobre este os nosos propios 

condicionamentos ideolóxicos, éticos e culturais do presente. 

• Descubrir os procesos e mecanismos básicos que rexen o funcionamento da dinámica histórica, empregando este 

coñecemento para a mellor comprensión das sociedades actuais. 

• Distinguir e valorar os signos permanentes dos procesos de transformación e cambio nas diferentes etapas 

históricas, analizando secuencialmente o nacemento dos problemas, as diferentes tentativas de solución e a súa 

pervivenza nos nosos días. 

• Identificar e analizar as interrelacións existentes entre os feitos económicos, sociais, políticos e culturais que 

condicionan a traxectoria histórica de España e de Galicia, así como o papel que os individuos e os grupos 

desempeñan nela, asumindo que a súa evolución é o resultado de complexos e longos procesos de cambio que 

se proxectan no futuro. 

• Adquirir unha visión de conxunto da evolución histórica de España e de Galicia, situando este proceso no contexto 

europeo e mundial. 

• Identificar, analizar e explicar, situándoos no tempo e no espazo, os feitos, personaxes, problemas, etapas e 

procesos máis significativos e relevantes do devir histórico, común e diverso, de España e de Galicia. 

• Expresar razoadamente ideas propias sobre os aspectos esenciais da evolución histórica de España e de Galicia, 

utilizando unha terminoloxía axeitada e específica dos conceptos e outros elementos estudados. 

• Consolidar actitudes e hábitos de tolerancia e solidariedade entre os diversos pobos de España, respectando e 

valorando positivamente os aspectos comúns e as diferenzas, tendo en conta a posibilidade de pertencer de 

maneira simultánea a máis dunha identidade colectiva. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  
 

1ª AVALIACIÓN 

I.    INTRODUCIÓN Á Hª de ESPAÑA 

II. O ANTIGO RÉXIME 

• O século XVIII: os primeiros Borbóns 

III. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME E A REVOLUCIÓN LIBERAL. 1789-1837/39 

• España a finais do Antigo Réxime 

• Revolución liberal en España. 1808-1837/39 

IV. A CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL 

• A oposición ó sistema liberal 

• A vida política na España liberal 

 

2ª AVALIACIÓN 

IV. A CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL 

• As transformacións socioeconómicas e culturais 

V . O RÉXIME DA RESTAURACIÓN 

• As bases do réxime 

• A crise da Restauración 



• Os desequilibrios económicos e sociais 

 

3ª AVALIACIÓN 

VI.   REPÚBLICA E GUERRA CIVIL 

• A II República . 1931-1936 

• A Guerra Civil. 1936-1939 

VII. DITADURA E DEMOCRACIA. 1939-1996 

• España no franquismo. 1936/39-1975 

• Transición e consolidación democrática. 1975-1996 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Ao remate do curso 2013-2014, os alumnos deberán ser capaces de: 

• Recoñecer e diferenciar os trazos de cambio e continuidade que representa o século XVIII na Historia de España 

• Analizar e caracterizar a crise do Antigo Réxime en España e as dificultades na construción do Estado liberal, 

sinalando as relacións deste proceso co contexto internacional, así como a súa repercusión en Galicia. Trátase de 

que o alumnado poida identificar os trazos característicos do Antigo Réxime opoñéndoos, tanto ao proxecto 

universalista da Ilustración, como ás realizacións prácticas no Estado liberal burgués. Tamén se avaliará a 

capacidade para recoñecer as dificultades na construción do réxime liberal en España, o limitado impacto dos 

esforzos democratizadores, as características do sistema político da Restauración e as confrontacións sociais, 

políticas e militares que conduciron á súa crise. Reflexionarán sobre os mecanismos de construción do Estado 

nacional en España, a súa debilidade e a articulación doutros discursos nacionalistas. 

• Comprender as dificultades no desenvolvemento da economía capitalista e da sociedade de clases en España 

dando conta da diversidade de ritmo e intensidade con que se produce nos distintos territorios peninsulares e 

especialmente das peculiaridades en Galicia, recoñecendo as conexións co contexto internacional. Trátase de 

comprobar que o alumnado comprende as dificultades no desenvolvemento da economía de mercado en España 

e as desigualdades territoriais, explicando, por exemplo, a tardía modernización agraria e industrial de Galicia. Por 

outra parte, as alumnas e os alumnos deberán ser capaces de recoñecer os procesos de exclusión da sociedade 

liberal burguesa e os novos mecanismos de dominación e integración das mulleres. Tamén deben comprender o 

carácter oligárquico dos grupos hexemónicos, a debilidade das clases medias, a importancia que o 

internacionalismo ten na organización das correntes do movemento obreiro e a relevancia do movemento 

campesiño. 

• Comprender os cambios e conflitos que se producen en España durante o período de entreguerras. Por unha 

parte, a crise da Restauración, que amosa a incapacidade dos grupos hexemónicos para articular un proxecto 

liberal para España e desemboca na ditadura de Primo de Rivera. Por outra, o alumnado debe ser capaz de 

recoñecer e valorar a transcendencia da Segunda República, relacionándoa co contexto europeo en que tamén se 

produce a contraposición entre réximes democráticos e autoritarios. Con este criterio comprobarase se o 

alumnado é capaz de analizar a multicausalidade na xénese das etapas que se van estudar: os conflitos sociais, 

políticos e de organización territorial que as constitúen. Tamén amosarán a súa competencia para explicar a 

conxuntura económica e social en que xorde a Segunda República (valorándoa como a primeira experiencia 

plenamente democrática do país, momento en que se fixo un grande esforzo modernizador e de atención a vellas 

cuestións de xustiza social) e os conflitos que tivo que afrontar ao longo das súas diversas etapas. 

• Comprender a orixe, desenvolvemento e consecuencias da Guerra Civil. Recoñecer, analizar e rexeitar as 

peculiaridades ideolóxicas e institucionais da ditadura franquista e a influencia que a conxuntura internacional tivo 



na evolución do réxime. Este criterio pretende comprobar a habilidade do alumnado para explicar as orixes da 

sublevación militar e a transcendencia dos apoios internacionais. Tamén amosará a capacidade de criticar as 

bases ideolóxicas, os apoios sociais e a institucionalización da ditadura franquista, e como os acontecementos 

internacionais influíron no devir do réxime. Comprobarase ademais que o alumnado comprende a evolución da 

España franquista, analizando o progresivo divorcio da sociedade e o réxime a partir dos anos 60. 

• Describir os trazos e dificultades do proceso de transición democrática e a súa transcendencia, identificar as 

características da Constitución de 1978 e do Estatuto de autonomía de Galicia e explicar os cambios políticos, 

económicos, sociais e culturais que achegaron a forma de vida da sociedade española aos estándares da Europa 

desenvolvida. Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para explicar os cambios introducidos na situación 

política, social, económica e cultural de España nos anos seguintes á morte de Franco e o papel dos artífices 

individuais e colectivos destes cambios, analizando criticamente o proceso de recuperación da convivencia 

democrática. As alumnas e os alumnos tamén deberán coñecer a estrutura e os principios que regulan a 

organización política e territorial do Estado, das comunidades autónomas e de Galicia en particular, e identificarán 

os cambios económicos, políticos, sociais e culturais dos anos 80 e a importancia do ingreso na Unión Europea. 

Por último, amosarán a capacidade de reflexionar e debater sobre algún problema da realidade actual. 

• Coñecer e utilizar as técnicas básicas da indagación e explicación histórica, como recoller información de 

diferentes fontes, valoralas criticamente e elaborar textos de contido histórico, utilizando con rigor o vocabulario 

específico e sendo capaces de traballar en grupo, amosando unha actitude participativa e colaborando na 

resolución de conflitos. Este criterio pretende avaliar se as alumnas e os alumnos adquiriron a competencia 

necesaria para seleccionar, analizar e utilizar a información que achegan as fontes de documentación histórica, en 

especial os textos, mapas, datos estatísticos e iconográficos, comprobando as destrezas no manexo das 

tecnoloxías da información e da comunicación e a capacidade para comunicar oralmente e por escrito as súas 

conclusións. Igualmente importante, permite comprobar se son quen de mostrar capacidades sociais como a 

tolerancia, o sentido crítico e o traballo en equipo. 
 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  

• Localización no tempo e no espazo de procesos, estruturas e acontecementos relevantes da historia de España, 

identificando os seus compoñentes económicos,  sociais, políticos e culturais.  

• Identificación e comprensión dos elementos de causalidade que se dan nos procesos de evolución e cambios 

relevantes para a historia de España e para a configuración da realidade española actual.  

• Procura, selección, análise e interpretación de información procedente de fontes primarias e secundarias: textos, 

mapas, gráficos e estatísticas, prensa, medios audiovisuais así como a proporcionada polas tecnoloxías da 

información.  

• Análise de interpretacións historiográficas distintas sobre un mesmo feito ou proceso histórico, contrastando e 

valorando os diferentes puntos de vista.  

• Características políticas, económicas e sociais do Antigo Réxime. A política centralizadora dos Borbóns.  

• Crise da monarquía borbónica. A Guerra da Independencia e os comezos da revolución liberal. A Constitución de 

1812. 

• Absolutismo fronte a liberalismo. Evolución política do reinado de Fernando VII. Emancipación da América 

española.  

• Revolución liberal no reinado de Isabel II. Carlismo e guerra civil. Construción e evolución do Estado liberal.  



• O Sexenio revolucionario: intentos democratizadores. Da revolución ao ensaio republicano.  

• O réxime da Restauración. Características e funcionamento do sistema canovista. 

• A oposición ao sistema. Nacemento dos nacionalismos periféricos. Guerra colonial e crise de 1898.  

• Transformacións económicas. Proceso de desamortización e cambios agrarios. As peculiaridades da 

incorporación de España á revolución industrial. Modernización das infraestruturas: o ferrocarril.  

• Transformacións sociais e culturais. Evolución demográfica. Da sociedade estamental á sociedade de clases. 

Xénese e desenvolvemento do movemento obreiro en España. Cambio nas mentalidades.  

• Intentos de modernización do sistema da Restauración. Crise e quebra da Monarquía constitucional. Conflitividade 

social. O problema de Marrocos. A Ditadura de Primo de Rivera.  

• A Segunda República. A Constitución de 1931. Política de reformas e realizacións culturais. Reaccións 

antidemocráticas.  

• Sublevación militar e guerra civil. Dimensión política e internacional do conflito. Evolución das dúas zonas. 

Consecuencias da guerra. 

• A creación do Estado franquista: fundamentos ideolóxicos e apoios sociais. Autarquía e illamento internacional.  

• A consolidación do réxime. Crecemento económico e transformacións sociais.  

• Elementos de cambio na etapa final do franquismo. A oposición democrática.  

• O proceso de transición á democracia. A Constitución de 1978. Principios constitucionais, desenvolvemento 

institucional e autonómico.  

• Os gobernos democráticos. Cambios sociais, económicos e culturais.  

• España na Unión Europea. O papel de España no contexto europeo e mundial 
 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Teranse en conta fundamentalmente as probas escritas.  En cada trimestre realizaranse  dous exames nas que 

se tromará como modelo as probas de Selectividade, sendo a puntuación a mesma que está marcada pola CIUG.  

Estas probas farán media entre elas e nunca suporá unha valoración  superior ao 90% da nota global do trimestre. 

Ademais dos exames o profesor valorará os progresos diarios na adquisición de conceptos e de 

procedementos do alumnado a partir da resolución de actividades propostas polo profesor, sendo obrigatoria en cada 

trimestre a presentación de determinados exercicios (textos, composicións de texto). No caso de non presentarse a nota 

global da avaliación verase reducida. Valorarase tamén a actitude mostrada polo alumnado ante a materia así como a 

presentación puntual e correcta dos exercicios programados en cada tema tendo en conta así mesmo a maior ou menor 

limpeza e claridade na súa presentación. Este apartado suma ata 1 punto ao resultado total obtido nas probas e exame 

de avaliación. (10 % da nota do trimestre) 

Actividades de recuperación .- Os alumnos/as con algunha avaliación suspensa, farán un exame de 

recuperación desa parte, antes da seguinte avaliación.  

A este exame poderase presentar o alumnado aprobado que desexe aumentar a súa cualificación. No caso de 

que este alumnado obteña no exame de recuperación unha nota inferior a 4, restaráselle 1 punto á cualificación obtida 

na avaliación. 



A nota global será a suma proporcionada das tres avaliacións (incluidas as cualificacións obtidas nas 

recuperacións). Esta proporción pode variar dependendo da complexidade da materia dada no trimestre (dificultade ou 

cantidade). 

Ao realizar recuperación trimestralmente, non se realizará exame final extraordinario no mes de maio polo 

que o alumnado que ao chegar o remate do curso non acadase os contidos mínimos esixidos e, polo tanto, non 

aprobase a materia, poderá realizar na convocatoria de setembro unha proba de suficiencia extraordinaria. Esta proba 

terá unha estrutura idéntica ás probas escritas realizadas durante o curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA DA ARTE. 2º BACHARELATO. CURSO 2014- 2015  

OBXECTIVOS 

• Comprender e valorar os cambios na concepción da arte e as súas  distintas funcións ó longo da 

historia. 

•  Entender as obras de arte na súa globalidade, como expoñentes da creatividade humana, susceptibles 

de seren admiradas por si mesmas, e de seren valoradas como documento testemuñal dunha época 

histórica, dunha sociedade e dunha cultura.   

• Manexar a linguaxe artística de cada unha das artes visuais e utilizar diferentes metodoloxías para a 

análise das obras de arte desenvolvendo, ao tempo a propia sensibilidade e a imaxinación. 

• Recoñecer e diferenciaras manifestacións artísticas máis destacadas dos principais estilos e artistas 

da arte occidental e , particularmente, as de  Galicia, situándoas no seu propio contexto histórico, 

valorando as posibles  influencias e a súa pervivenza na arte posterior. 

• Recoñecer a través dos cambios iconográficos dun mesmo tema a modificación dos valores estéticos, 

de mentalidade e pensamento propios   de cada estilo artístico, do seu contexto histórico e da 

personalidade do artista. 

•  Realizar actividades de documentación e investigación a partir de fontes diversas sobre determinados 

aspectos da historia da arte. 

•   Coñecer, valorar e apreciar o patrimonio artístico, especialmente o de Galicia, contribuíndo á súa 

conservación como fonte de riqueza e posibilitando que se transmita ás futuras xeracións. 

• Valorar a cidade, na súa dimensión espacial  e temporal, como obxecto da historia da arte e marco 

privilexiado das súas manifestacións e proxectar esta conciencia cara á súa evolución futura. 

• Contribuír á formación estética, analítica e crítica, así como á capacidade de comunicar a empatía ante 

as creacións artísticas.  
 

TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  
 
1ª AVALIACIÓN 

BLOQUE I .- OS INICIOS DA ARTE. 

Tema 1.- Introdución ás técnicas artísticas 

Tema 2.-  Visión dos inicios da arte e Exipto 

BLOQUE II.- O MUNDO CLÁSICO 

Tema 3.- A arte grega. 

• A arquitectura grega. As ordes. O templo. A Acrópole de Atenas. 

• A escultura grega , a súa evolución 

Tema 4.-  A arte romana. 

• A arquitectura romana: características xerais e concepto espacial.  A cidade. Os modelos construtivos romanos 

• A escultura romana: o retrato e o relevo histórico. 

BLOQUE III.- A ARTE MEDIEVAL 

Tema 5.-  A arte paleocristiá e bizantina. 

• A basílica, primeira testemuña cristiá 

• A arquitectura bizantina a través de Santa Sofía de Constantinopla. 

Tema 6.- A Arte prerrománica 

• Principais exemplos hispanovisigodos e asturianos. 

• Arte de repoboación ou mozárabe 

Tema 7.- A arte islámica. 



• A arte hispanoárabe: a mesquita de Córdoba e a Alhambra de Granada. 

 Tema 8.- A arte románica  

• O Camiño de Santiago: a catedral de Santiago. 

• Platerías e a obra do Mestre Mateo. 

• A pintura como expresión da relixiosidade . Panteón de León 

Tema 9.- A arte gótica , manifestación do mundo urbano 

• As catedrais góticas. Sistema construtivo. Exemplo en León. 

• A adaptación escultórica nas portadas . Pórtico real de Chartres e grupo de Anunciación e Visitación de Reims 

• As innovacións na pintura : os primitivos flamencos (Van Eyck) e os primitivos italianos (Giotto) 

 

2ª AVALIACIÓN 

BLOQUE IV.- O RENACEMENTO ARTÍSTICO 

Tema 10.- O Quattrocento italiano: a formulación dunha nova linguaxe 

• Arquitectura do Quattrocento: Brunelleschi e Alberti 

• A renovación da escultura: Donatello 

• Un novo sistema de representación na pintura: Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca e Botticelli. 

Tema 11.-  O período clásico do Renacemento e o Manierismo 

• O Cinquecento: clasicismo e manierismo na arte italiana. 

• De Bramante a Palladio: o templo, o pazo e a vila 

• A escultura de Miguel Anxo: da perfección do clasicismo á crise do Renacemento. 

• A pintura: Leonardo, Rafael e Miguel Anxo. A escola veneciana : Tiziano 

Tema 12.- O Renacemento en España 

• Arquitectura:O Escorial.  

• Pintura: O Greco 

BLOQUE V.- A ARTE BARROCA 

Tema 13.-  Urbanismo e arquitectura 

• O exemplo romano a través de Bernini e Borromini. San Pedro de Roma. 

• O pazo do poder: Versalles. 

• As prazas Maiores españolas. 

Tema 14.- O barroco compostelán. 

Tema 15.- A escultura barroca: Bernini. A imaxinería española 

Tema 16.- A pintura barroca 

• O tenebrismo de Caravaggio 

• A pintura flamenca e holandesa: Rubens e Rembrandt 

• A pintura española: Ribera , Velázquez, Zurbarán e Murillo  

BLOQUE VI.- A ENTRADA NA ARTE CONTEMPORÁNEA  

Tema 17.- A arte Neoclásica: urbanismo e arquitectura. A Escultura de Cánova e a pintura de David. 

Tema 18.- O romanticismo. A pintura de Delacroix. O paisaxismo inglés 

Tema 19.- O realismo: Courbet. 

Tema 20.- Goya como paradigma de artista contemporáneo  

 

3ª AVALIACIÓN 

BLOQUE VII.- A ARTE CONTEMPORÁNEA 

Tema 21.- O naturalismo do século XIX a través do seu apoxeo no impresionismo: Monet e Renoir. O Postimprsionismo: 

Cezanne, Van Gogh e Gauguin. A escultura de Rodin. 



Tema 22.- As vangardas artísticas: 

• Fauvismo e expresionismo. O cubismo: Picasso. 

• Os inicios da abstracción. Dadá e o Surrealismo, Dalí. 

• As vangardas galegas. A escultura: Asorey. 

Tema 23.- .  Arquitectura e urbanismo no século XX 

• A arquitectura organicista: Wright 

• A arquitectura moderna: o racionalismo. A Bauhaus. Le Corbusier 

• A arquitectura posmoderna. Últimas tendencias 

Tema 24.- Da abstracción ás últimas tendencias: as artes plásticas na  segunda    metade do  século XX 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Ao remate do curso 2013-2014, os alumnos deberán ser capaces de: 

• Analizar e comparar os cambios producidos na concepción da arte e das súas funcións en distintos momentos 

históricos e en diversas culturas. Mediante este criterio trátase de avaliar se o alumnado, logo de analizar e 

contrastar as diferenzas no concepto de arte e as súas funcións, asume a complexidade destes conceptos e 

comprende as razóns dos cambios que se producen neles. 

• Analizar e interpretar obras de arte empregando un método que teña en conta os elementos que as conforman 

(materiais, formas, tratamento do tema, personalidade do e da artista, clientela, técnicas utilizadas, etc.), así como 

a súa relación co contexto histórico e cultural en que foron creadas, valorando a participación correcta. Este 

criterio serve para comprobar que o alumnado manexa con soltura os conceptos relativos aos elementos que 

configuran unha obra de arte e que sabe utilizar procedementos básicos para a súa análise e interpretación, tendo 

sempre presente o contexto histórico en que foi creada. Ademais considéranse tamén as súas achegas 

subxectivas, valorando a súa creatividade. 

• Identificar en obras de arte representativas dunha época ou momento histórico as características máis destacadas 

que permitan relacionalas cun determinado estilo artístico ou con artistas, valorando, se é o caso, a diversidade de 

correntes que poden coincidir nunha mesma época. A través deste criterio preténdese avaliar se o alumnado 

comprende o concepto de estilo e se recoñece en obras concretas os trazos característicos máis destacados que 

configuran os estilos artísticos máis representativos da arte occidental ou, se é o caso, as peculiaridades das e 

dos artistas. Valorarase, non tanto a clasificación canto a argumentación que se realice para xustificar a devandita 

pertenza, así como a claridade na exposición das súas ideas e a precisión na linguaxe. 

• Caracterizar os principais estilos artísticos da tradición cultural europea e describir os seus trazos básicos, situalos 

nas coordenadas espazo-temporais e relacionalos co contexto en que se desenvolven. Con este criterio trátase de 

valorar se o alumnado posúe unha visión global da evolución da arte occidental e é capaz de recoñecer os 

elementos peculiares de cada período, de situalos no tempo e de poñelos en relación co seu contexto histórico. 

• Analizar e comparar distintas concepcións estéticas e trazos estilísticos para apreciar as permanencias e os 

cambios que teñen lugar ao longo da historia. Con este criterio preténdese avaliar a percepción e capacidade para 

valorar a evolución dos cambios artísticos ao longo da historia atendendo á natureza da arte como linguaxe: a 

diferente concepción dos elementos formais, os novos problemas técnicos, o tratamento dos temas, a incidencia 

de novos usos e funcións que se asocian á arte, etc.  

• Recoñecer e analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a artistas de Galicia e do Estado 

español, distinguindo tanto os trazos diferenzadores do seu estilo como as súas particularidades. Este criterio 

pretende avaliar a capacidade do alumnado á hora de valorar o protagonismo de artistas que desenvolveron na 

súa obra novas formulacións ou abriron vías artísticas intransitadas nunhas determinadas circunstancias 



históricas, valorando o que de innovación ou xenialidade representa a súa obra para a historia da arte. 

• Explicar a presenza da arte na vida cotiá e nos medios de comunicación social empregando un vocabulario 

axeitado, defendendo as opinións de forma razoada e respectuosa. Con este criterio trátase de avaliar en que 

medida se saben aplicar os coñecementos adquiridos para xulgar o papel da arte no mundo actual, a súa 

presenza en múltiples aspectos da vida cotiá e a súa consideración como obxecto de consumo. 

• Preparar e planificar a visita a monumentos artísticos, museos e/ou exposicións de diferente índole, solicitando e 

elaborando a información necesaria cos medios ao seu alcance. Con este criterio trátase de avaliar en que medida 

se saben mobilizar os coñecementos previos para preparar unha saída ou visita e utilizar a observación directa 

como vehículo de ampliación e matización dos propios coñecementos e sensacións estéticas. Esta tarefa implica 

manexar diferentes fontes documentais e bibliográficas con rigor crítico. 

• Expresar, oralmente ou por escrito, valoracións persoais, críticas e fundadas sobre as obras estudadas e sobre o 

seu estado de conservación. Con este criterio valorarase a capacidade do alumnado para apreciar a calidade 

estética das obras de arte obxecto de contemplación, así como para expresar sentimentos e ideas propias ante 

elas. Avaliarase tamén a súa toma de postura ante a necesidade de conservación da arte e a restauración. 

• Realizar e expor traballos sobre calquera aspecto da historia da arte que requiran a utilización das fontes de 

información ao seu alcance, así como a análise e utilización rigorosa da información obtida, empregando a 

terminoloxía específica das artes visuais. Con este criterio preténdese avaliar a capacidade e autonomía do 

alumnado á hora de utilizar os recursos que ten ao seu alcance para obter información, así como para seleccionar 

e tratar esa información seguindo criterios científicos. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES  PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  

• A arte como expresión humana no tempo e no espazo: significado da obra artística.  

• A obra artística no seu contexto histórico. Función  social da arte nas diferentes épocas: artistas, mecenas e 

clientes. A muller na creación artística.  

• A peculiaridade da linguaxe plástica e visual: materiais, técnicas e elementos formais. Importancia da  linguaxe 

iconográfico.  

• Aplicación dun método de análise e interpretación de obras de arte significativas en relación cos estilos e con 

artistas relevantes.  

• Grecia, creadora da linguaxe clásica. Principais manifestacións.  

• A visión do clasicismo en Roma. A arte na Hispania romana.  

• A achega cristiá na arquitectura e a iconografía.  

• Configuración e desenvolvemento da arte románica.  

• A achega do gótico, expresión dunha cultura urbana.  

• O peculiar desenvolvemento artístico da Península Ibérica. Arte hispano-musulmán. O románico no Camiño de 

Santiago. O gótico e a súa longa duración.  

• O Renacemento. Orixe e desenvolvemento da nova linguaxe en arquitectura, escultura e pintura. Achegas dos 

grandes artistas do Renacemento italiano.  

• A recepción da estética renacentista na Península Ibérica.  

• Unidade e diversidade do Barroco. A linguaxe artística ao servizo do poder civil e eclesiástico. Principais 



tendencias.  

• O Barroco hispánico. Urbanismo e arquitectura. A achega da pintura española: grandes figuras do século de Ouro.  

• Arquitectura, escultura e pintura do século XVIII: entre a pervivencia do Barroco e o Neoclásico.  

• A figura de Goya.  

• A Revolución industrial e o impacto dos novos materiais na arquitectura: do eclecticismo ao Modernismo.  

• Nacemento do urbanismo moderno.  

• Evolución das artes plásticas: do Romanticismo ao Impresionismo.  

• O fenómeno das vangardas nas artes plásticas. Influencia das tradicións non occidentais.Do  Fauvismo ao 

Surrealismo.  

• Renovación da linguaxe arquitectónica: arquitectura funcional e orgánica.  

• O estilo internacional en arquitectura.  

• As artes plásticas: entre a abstracción e o novo realismo.  

• Preocupación polo patrimonio artístico e a súa conservación. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Teranse en conta fundamentalmente as probas escritas.  En cada trimestre realizaranse  dous exames nas que 

se tromará como modelo as probas de Selectividade, sendo a puntuación a mesma que está marcada pola CIUG.  

Estas probas farán media entre elas e nunca suporá unha valoración  superior ao 90% da nota global do trimestre. 

Ademais dos exames o profesor valorará os progresos diarios na adquisición de conceptos e de 

procedementos do alumnado a partir da resolución de actividades propostas polo profesor, sendo obrigatoria en cada 

trimestre a presentación de determinados exercicios en relación cos temas impartidos. No caso de non presentarse a 

nota global da avaliación verase reducida. Valorarase tamén a actitude mostrada polo alumnado ante a materia así 

como a presentación puntual e correcta dos exercicios programados en cada tema tendo en conta así mesmo a maior 

ou menor limpeza e claridade na súa presentación. Este apartado suma ata 1 punto ao resultado total obtido nas probas 

e exame de avaliación. (10 % da nota do trimestre) 

Actividades de recuperación .- Os alumnos/as con algunha avaliación suspensa, farán un exame de 

recuperación desa parte, antes da seguinte avaliación.  

A este exame poderase presentar o alumnado aprobado que desexe aumentar a súa cualificación. No caso de 

que este alumnado obteña no exame de recuperación unha nota inferior a 4, restaráselle 1 punto á cualificación obtida 

na avaliación. 

A nota global será a suma proporcionada das tres avaliacións (incluidas as cualificacións obtidas nas 

recuperacións). Esta proporción pode variar dependendo da complexidade da materia dada no trimestre (dificultade ou 

cantidade). 

Ao realizar recuperación trimestralmente, non se realizará exame final extraordinario no mes de maio  polo 

que o alumnado que ao chegar o remate do curso non acadase os contidos mínimos esixidos e, polo tanto, non 

aprobase a materia, poderá realizar na convocatoria de setembro unha proba de suficiencia extraordinaria. Esta proba 

terá unha estrutura idéntica ás probas escritas realizadas durante o curso. 


