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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Centro 

          O I.E.S. de Vilalonga está emprazado nunha zona rural, no lugar da Salgueira, parroquia 
de Vilalonga, concello de Sanxenxo (Pontevedra), e comezou a súa actividade en novembro de 
1980 como instituto de Formación Profesional.         En 1989 fundiuse baixo a denominación 
actual co Instituto de Bacharelato que se creara ao seu carón.  

A oferta educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato (Científico-Tecnolóxico 
e de Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos Formativos de Grao Medio (Xestión 
Administrativa e Electromecánica de Vehículos) e Superior (Administración e Finanzas), a 
Formación Profesional Básica (Mantemento de Vehículos e servizos Administrativos) até a 
ensinanza de adultos (Nivel II de Educación Secundaria de Adultos e a Oferta Modular do Ciclo 
Medio de Xestión Administrativa). 

1.2. Alumnado 

Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar o 1º 
curso nos distintos niveis e os que xa son alumnos do Centro nos demais cursos. No primeiro 
grupo atópase o alumnado de 1º de ESO, que provén maioritariamente dos tres centros adscritos 
de Primaria, (Vilalonga, Nantes e Noalla), mentres que en 1º de Bacharelato a procedencia é do 
noso Centro (4º de ESO), do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro concertado 
Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, unha parte do alumnado tamén é do propio 
Centro e o resto ten distinta orixe: Sanxenxo, Meaño, O Grove e mesmo Pontevedra. Nos 
restantes cursos de ESO, Bacharelato e Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus estudos, ao 
que ocasionalmente se suma algún outro que cambia de centro por diversos motivos. 

O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo destacado na falta de 
esforzo e de valoración do estudo favorecidas polas dúas actividades económicas máis 
influentes nos concellos de orixe, que son a vitivinícola e a de servizos no turismo. Deste xeito, 
a ligazón do alumnado a estas actividades reduce, ao longo do curso e sobre todo na 
convocatoria extraordinaria de setembro, o seu rendemento académico como resultado da 
importancia que no ámbito familiar se lle concede ao diñeiro como meta social. Esta dificultade 
faise máis patente na secundaria obrigatoria e no 1º curso de Bacharelato porque este alumnado 
amosa problemas de aprendizaxe por non ter desenvolvidas as habilidades necesarias para o 
estudo dado que lles custa traballo aprender e non están afeitos a esforzarse. Por outra parte, os 
casos de  

 

indisciplina tenden a reducirse nos últimos anos e están localizados case exclusivamente 
nos primeiros cursos do ensino obrigatorio (1º e 2º de ESO e FPB). 
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1.3 Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado  
1.3.1 Obxectivos da educación secundaria obrigatoria  
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 
capacidades que lles permitan:  
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. Nun contexto socioeducativo marcado 
pola disparidade de niveis económicos e educativos nas familias, o cal repercute de 
maneira directa no aprendizaxe dos alumnos e alumnas, é fundamental acadar estes 
obxectivos que son o fundamento dunha comunidade cohesionada que favoreza un 
ambiente óptimo a aprendizaxe e o desenvolvemento.  
 
b) Partindo da devandita heteroxeneidade socioeducativa, o noso centro debe actuar como 
corrector de ditas desigualdades para o cal un obxectivo primordial é desenvolver e 
consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. Nunha 
coxuntura cunha marcada desigualdade de acceso ao traballo entre homes e mulleres, así 
como a descompensación manifesta do seu salario, o noso centro educativo debe atender 
especialmente a fortalecer os valores de igualdade de dereitos e desbotar calquera actitude 
machista xa dende o propio proceso educativo, ensinando una mensaxe de igualdade desde 
una institución estatal fortalecendo a que as familias envían aos alumnos e alumnas ou, no 
caso de que esta mensaxe non chegue desde o ámbito familiar, actuar como corrector de 
dita situación. Debemos lembrar que o peso da sociedade tradicional patriarcal na 
contorna do noso centro é todavía moi notable nalgúns casos.  
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. O noso centro é pioneiro en 
Galicia na introdución do programa TEI (Titorización entre iguais) encamiñado a 
consecución de dito obxectivo.  
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. O acceso competente ás posibilidades da 
oferta educativa e profesional vía Educación secundaria obrigatoria comeza coa 
adquisición de estas capacidades (tanto a de este epígrafe coma a dos catro seguintes) polo 
que debemos poñer especial celo en preparar aos nosos alumnos e alumnas para a súa 
adquisición.  
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia.  
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 
e asumir responsabilidades.  
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura.  
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas como vía fundamental a hora de construír climas de acollemento e cohesión grupal 
fundamentais a hora de previr conflitos e favorecer así un contexto de aprendizaxe plural. 
Da mesma maneira incluír aquí o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 
realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación.  
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, para poder apreciar de maneira máis inmediata os exemplos que se atopan 
dentro do ámbito xeográfico e poboacional do centro educativo e a súa riqueza, o cal 
redunda no fortalecemento da autoestima do alumnado así como fortalece igualmente seus 
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vínculos con dito espazo. Participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes 
de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  
 
o) Nun contexto socioeconómico claramente marcado por una oposición entre os núcleos 
propiamente rurais e pesqueiros cun alto número de familias galegofalantes fronte os 
núcleos de maior extensión centrados na actividade turística de maioría castelanfalantes, 
os alumnos e alumnas han de coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como 
elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 
interpersoal e expresión de riqueza cultural neste devandito contexto plurilingüe, que permite 
a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona, unas 
das poucas  comunidades emigrantes que posuen representación no noso centro.  
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1.4 Reparto dos grupos entre o profesorado da materia. 
 
Durante o presente curso 2018-2019 o Departamento de Xeografía e Historia do IES de Vilalonga está integrado por: 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Teresa Fidalgo Villaverde. 

 PES funcionario con destino definitivo no 
centro. Coordinadora da Biblioteca do 
centro. 

 
 
 
 

 
_ Historia da Arte en 2º BACH-B/C 
_ Xeografía e Historia en 2º ESO-C 
_ Xeografía e Historia en 4º ESO-A 
_Xeografía e Historia en  4º ESO-B. 
_ coordinación biblioteca 

 
 _ 4 Horas. 
 _ 3 Horas. 
 _3 Horas. 
 _ 3 Horas. 
_ 8 horas 

 

Patricia Díaz González. 

PES funcionario con destino 
definitivo no centro. 

 

  
_ Xeografía e Historia 1º ESO- A 
_ Xeografía e Historia 1º ESO- B. 
_ Xeografía e Historia 1º ESO- C. 
_Educación en Igualdade de Xenero en 2º de ESO (materia 
optatca ) 
_Historia do Mundo Contemporáneo: 
   1º BACH -C. 
   1º BACH -D 
_ Titor 1º ESO- 
 
 

 
_  3 horas. 
_  3 horas. 
_ 3 horas 
_1 hora 
_ 4 horas. 
_ 4 horas. 
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José Ramón Pérez Calvelo. 

 PES funcionario con destino 
definitivo no centro. 

Xefe de Departamento. 

 

 
 
_ Historia de España 2º BACH-A. 
_ Historia de España 2º BACH- B 
_ Historia de España 2º BACH-C 
_ Xeografía e Historia 3º ESO- A 
_ Xeografía e Historia 3º ESO- B 
_ Xeografía e Historia 3º ESO- C. 
_ Titoria 2º de Bacharelto B 
 
 

 
 
_ 3horas. 
_ 3 horas. 
_ 3 horas 
_ 3 horas. 
_3 horas. 
_3 horas. 
 

 

Diana Vilas Meis. 

PES funcionario con destino 
definitivo no centro. 

Permutou durante este curso con Marcos 
Chaves Montenegro. 

 

  
_ Xeografía de 2º Bacharelato 
_ Xeografía e Historia 2º ESO- A. 
_ Xeografía e Historia 2º ESO- B. 
_ ESA II: 
_FP Basica II. Automoción 
 Titor de 2º de ESO 
 

 
_  4 horas. 
_ 3 horas. 
_ 3 horas 
_ 4 horas 
_ 4 horas. 
_ 4 horas. 



 10 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE     
 
        Entendemos as competencias clave como a capacidade de poñer en práctica de forma 
integrada, en contextos e situacións diversas, os coñecementos, as habilidades e as actitudes 
persoais adquiridas. O concepto de competencia inclúe os saberes, as habilidades e as actitudes 
que programamos para as materias de Ciencias Sociais.   
 
     Os procedementos que empregaremos para desenvolver a nosa actividade docente, e que van 
permitir acadar as competencias clave, son os seguintes: 
 
 -Indagación e investigación a través de hipóteses e conxecturas, observación e recollida de 
datos, organización e análise dos datos, confrontación das hipóteses, interpretación, conclusións 
e comunicación das mesmas. 
 
 -Tratamento da información grazas á recollida e rexistro de datos, análise crítica das 
informacións, a inferencia e o contraste. 
 
 -A explicación multicausal coa comprensión e análise dos numerosos factores causais que 
interveñen na determinación dos fenómenos históricos, xeográficos, sociais e humanos.  
 
      O desenvolvemento da área, e en consecuencia posibilitar que o alumnado acade as 
competencias clave, tamén se levará a cabo a través das actitudes e valores como o rigor e a 
curiosidade científica, a conservación e valoración do patrimonio, o respecto e tolerancia ás 
ideas e crenzas doutras persoas e sociedades, a valoración e defensa da paz mundial, a 
responsabilidade fronte aos problemas colectivos e o sentido da solidariedade. Estas estratexias 
materializaranse en técnicas como: 
 
 • Os mapas de contidos. 
 
 • As representacións plásticas.  
 
• Comentarios de texto e obras artísticas.  
 
• O debate, diálogo e coloquio.     
 
 
  ► Desenvolvemento das  competencias clave nas materias do Departamento de Xeografía 
e Historia:  
 
   1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)   A contribución dende a Xeografía e 
Historia á adquisición desta competencia está determinada polo uso da lingua como principal 
instrumento para organizar o pensamento, para aprender e para explicar, e como vehículo de 
comunicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Dende a Xeografía e Historia é posible 
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adquirir e utilizar correctamente un vocabulario preciso e específico. Permiten o dominio das 
habilidades de ler e escribir diferentes tipos de textos como elementos de información social e 
histórica. Axudan a desenvolver a capacidade de expoñer clara e sistematicamente as ideas, 
argumentando con rigor e precisión.   
 
     2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia y tecnoloxía.   (CMCCT)  
A Xeografía e Historia axuda á consecución desta competencia grazas ao traballo con materiais 
estatísticos (táboas, listados, gráficos ou diagramas) e á realización de cálculos matemáticos 
sinxelos para comprender ou comparar fenómenos de carácter social, económico ou xeográfico.      
 
     3. Competencia dixital. (CD )   A  Xeografía e Historia vai a contribuír ao desenvolvemento 
de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en 
coñecemento. Permiten insistir en que a información é preciso saber utilizala, xa que por si 
mesma non produce unha forma axeitada de coñecemento. Axudan a comprender e integar a 
información nos esquemas previos de coñecemento e capacitarse para a transmisión desta 
información dun xeito eficaz.    
 
     4. Competencia para aprender a aprender. (CAA)  A  Xeografía e Historia, no seu 
desenvolvemento metodolóxico, axudan á consecución de ferramentas que facilitan a 
aprendizaxe e permiten atopar respostas que se correspondan cun coñecemento racional,  
orientando os procesos de aprendizaxe.  
         
      5. Competencia social e cívicas. (CSC) A Xeografía e Historia facilita as relacións dentro 
dun modelo de sociedade cada vez máis plural, e a comprensión da realidade social. Axudan á 
conformación das identidades sociais e territoriais. Constrúen as categorías de tempo e espazo 
social, permitindo a construción de tempo e espazo persoal no alumnado. Incorporan a visión 
de que o mundo no que vivimos é froito das decisións que tomaron os nosos antepasados máis 
ou menos libremente, permitindo o desenvolvemento dunha competencia social democrática e 
posibilitando unha interacción responsable co medio. O alumnado adquire a conciencia de que 
o futuro está condicionado polas nosas decisións e actuacións, e adopta unha posición 
comprometida e responsable ante este. Aplican unhas metodoloxías participativas, interactivas 
e dialóxicas, propiciando as habilidades para participar na vida cívica, asumir valores 
democráticos e cumprir os deberes.  
 
       6. Sentido de iniciativa persoal e espirito emprendedor.   (CSIEE)   A Xeografía e 
Historia va a contribuír á  adquisición desta competencia mediante a planificación das tarefas, a 
racionalización no traballo dos contidos ou a elección das técnicas de estudo.       
 
      7. Conciencia e  expresións culturais.  (CCEC)     A contribución da Xeografía e Historia 
concrétase facilitando a selección e coñecemento de obras de arte relevantes, ben polo seu 
significado na caracterización de estilos e artistas; permitindo apreciar, comprender e valorar as 
diferentes manifestacións culturais e artísticas materiais e inmateriais, utilizalas para o 
enriquecemento persoal e estimalas como elementos do patrimonio cultural.          
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3.	 CONCRECIÓN	 PARA	 CADA	 ESTÁNDAR	 DE	 APRENDIZAXE	 AVALIABLE	 DOS	 SEGUINTES	 ASPECTOS:	
TEMPORALIZACIÓN,	GRAO	MÍNIMO	DE	CONSECUCIÓN	PARA	SUPERAR	A	MATERIA,	COMPETENCIAS	CLAVE	E	
PROCEDEMENTOS	E	INSTRUMENTOS	DE	AVALIACIÓN		
	
3.1	PRIMEIRO	DA	ESO	:	XEOGRAFÍA	E	HISTORIA.	
	
Unidades:  1.   A Terra e a súa representación.                 7. O estudo físico de España.         

                  2.   O relevo terrestre.                                      8. A Prehistoria. 

3. As augas.                                                    9. As civilizacións fluviais: Mesopotamia e Exipto. 

4. O Clima                                                     10. A civilización grega. 

5. As paisaxes da terra.                                  11. A civilización romana. 

6. Atlas dos continentes.                                12.O territorio de España na antiguedade. 

 

 

                                                                                        Bloque	1.	O	medio	físico	
UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 
1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

1 
4 
5 

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

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

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

 
§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

X X  § .Analiza un mapa de fusos horarios § CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

X   § Distingue tipos de mapas. § CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

1 - 7 § XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e 
mapas. 

X X  §  Distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. § CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
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§ Proba escrita. 
R1 R4 R12 

1 - 7 § XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e 
distingue os hemisferios da Terra e as súas principais 
características. 

X X  § Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os 
hemisferios da Terra. 

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

X X  § . Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos 
de coordenadas xeográficas 

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

1 - 7 § XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 
relevo europeo e mundial. 

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

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

1 - 7 § XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e 
as referencias físicas principais: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais. 

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

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

X X  § Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e 
reflictan os elementos máis importantes. 

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

2 
3 
6 
7 

§ XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. X X  § Explica as características xerais do relevo europeo. § CAA 
§ CMCCT 
§ CD 
§ CCL 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

2 
3 
6 
7 

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

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

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

4 § XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de X X  § Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. § CAA § Observación na aula 
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5 Europa. § CMCCT 
§ CD 
§ CCL 

§ Actividades de aula escritas recollidas no 
caderno. 

§ Proba escrita. 
R1 R4 R12 

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

X X  § Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso 
continente 

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

2 - 7 
 

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

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

 

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R1 R4 R12 

1 - 7 § B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais 
referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados con eles. 

X X  § Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a 
problemas ambientais actuais 

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 
§ CCL 

§ Entrega de traballos escritos previos a súa 
exposición individuais e grupais. 
R1 R4 R11 R13 

	
Bloque	3.	A	Historia	
	
 

UNIDADES                        ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º                          GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

8/9/10/11/12 XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos 
que son herdanza do pasado. 

  x • Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. 

 

CSC 
CCEC 

*Observación de distintos tipos de fontes 
históricas. 
 R4 R12 

8/9/10/11/12 XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.   x • Identifica fontes históricas. 
 

CSC 
CAA 

* Lectura de distintos tipos de fontes históricas 
 R4 R1 

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

  x • Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes. 
 

CSC 
CAA 

* Lectura de distintos tipos de fontes históricas 
 R4 R1 

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

  x • Compara dous relatos a distintas escalas temporais. 
 

CSC 
CAA 

* Lectura comprensiva de textos 
 R4 R1 

8/9/10/11/12 XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros 
feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

  x • Escribe por orde as características fundamentais dos feitos históricos 
e explica como era a forma de vida durante cada periodo 

 

CSC 
CMCCT 

* Lectura comprensiva de textos. 
 R4 R1 
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8/9/10/11/12 XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos. 

  x • Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

 

CSC 
CMCCT 

* Lectura comprensiva de textos. 
 R4 R1 

8/9/10/11/12 XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 
para cada época. 

  x • Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. 

 

CSC 
CCL 

* Observación na aula. 
   R4 

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

  x • Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 
 

CSC 
CM 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

9/10/11/ 
12 

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.   x • Distingue etapas dentro da historia antiga. 
 

CSC 
CMC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

8/9/10/11/12 XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

  x • Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
 

CSC 
CMCCT 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R1 R4 R12 

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

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

 

CSC 
CCL 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

  x • Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller 
nela. 

 

CSC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

  x • Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos. 
 

CSC 
CCEC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

  x • Describe formas de organización socio-económica e política, nos 
imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

 

CSC 
CAA 
CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
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§ Proba escrita. 
R1 R4 R12 

8/9/10/11/12 
8/9/10/11/12 

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

  x • Diferencia entre as fontes prehistóricas e as fontes históricas 
 

CSC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 

 
9 

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

  X • Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia. 
 

CSC 
CMCCT 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 

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

  X • Describe as principais características das etapas históricas en que se 
divide Exipto. 

CSC 
CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

  X • Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén. CSC 
CCEC 
CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

  X • Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio. CSC 
CCEC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

  X • Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

 

CSC 
CCEC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

  X • Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis 
gregas. 

  

CSC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

  X • Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as 
democracias actuais. 

 

CSC 
CCL 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
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§ Proba escrita. 
R1 R4 R12 

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

  X • Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 
 

CSC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 

 
10 

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

CSC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

XHB3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles 
co imperio de Alexandre Magno. 

  X • Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de 
Alexandre Magno. 

CSC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 

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

  X • Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no 
tempo. 

 

CSC 
CCEC 
CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

  X • Discute por que se considera que a cultura europea parte da Grecia 
clásica. 

 

CSC 
CCEC 
CMCCT 
CAA 
CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

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

  X * Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 
 

CSC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 

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

  X * Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida na Roma 
antiga. 
 

CSC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 

10/11/16 § XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de 
época grega e romana. 

  X * Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e roma. 
 

CSC 
CCEC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 
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11/12/16 § XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten 
os cambios administrativos en época romana. 

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

CSC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 

11/12/16 § XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven 
na actualidade. 

  X * Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 
 

CSC 
CCEC 
CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

11/12/16 § XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos 
ámbitos sociais e xeográficos. 

  X * Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e 
xeográficos. 

CSC 
CCEC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 
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3.2.	SEGUNDO	DA	ESO	:	XEOGRAFÍA	E	HISTORIA.	
	
Unidades:	

                 1. O inicio da Idade Media.                                                             7. O estudo físico de España e de Galicia.                                                                                       

                    2.A Europa feudal.                                                                          8. A poboación do mundo 

                    3.O desenvolvemento das cidades na Idade Media.                      9. As cidades. 

                   4.A cultura e a arte na Idade Media.                                               10.O continente europeo.Poboación e cidades. 

                   5.Al-Andalus                                                                                    11.España e Galicia: territorio, poboación e cidades. 

                   6.Os reinos cristiáns hispánicos 

                                                                     Bloque 1. O medio físico 
UNIDADES

                         
    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1 2 3 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

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

CAA 
CMCCT 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

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

 X  .*  Enumera e describe as peculiaridades do medio 
físico español e galego. 

 

CAA 
CMCCT 
CD 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

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

 X  . Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 
relevo español. 

CAA 
CMCCT 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

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

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

CAA 
CMCCT 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 
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CD 
CCL 

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

 X  . Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 
relevo galego. 

CAA 
CMCCT 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

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

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

CAA 
CMCCT 
CD 
CCL 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

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

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

CAA 
CMCCT 
CD 
CCL 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

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

 X  Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e imaxes. 

CAA 
CMCCT 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

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

 X  . Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de 
Galicia. 

CAA 
CMCCT 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

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

 X  Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de 
España e de Galicia. 

CAA 
CMCCT 
CD 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

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

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

CAA 
CMCCT 
CD 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
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                                                                                                     Bloque 2. O espazo humano 
UNIDADES     ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

  X *  Localiza no mapa mundial os continentes e as 
áreas máis densamente poboadas. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

8 /10 /11 XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países 
de orixe e nos de acollemento. 

  X * Explica o impacto das migracións nos países de 
orixe e nos de acollemento. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

8 / 10 XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 
 

  X * Explica as características da poboación europea. CAA 
CCL 
CSC 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

10 / 11 XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo 
a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 

  X * Compara entre países a poboación europea. CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 
 

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

  X * Explica a pirámide de poboación de España. CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

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

  X * Analiza en distintos medios os movementos 
migratorios nas últimas tres décadas en España. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

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

  X Coñece o proceso da emigración galega, as súas 
etapas e os destinos principais 

CAA 
CMCCT 
CSC 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
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CD 
CCL 

RÚBRICA 12 
 

9 / 10 / 11 XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do 
crecemento da poboación urbana no mundo. 

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

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

9 / 10 / 11 XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis 
poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición 
económica. 

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

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

10 / 11 XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural 
en Europa. 

  X . Identifica elementos que diferencien o urbano e o 
rural en Europa. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

10 / 11 XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente.   X . Distingue os tipos de cidades do noso continente. CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

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

  X . Interpreta textos que expliquen as características 
das cidades de España e de Galicia. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

 

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

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

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

 

8/ 9 / 10 /11 XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de 
sectores) en soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan 
información económica e demográfica de países ou áreas 
xeográficas a partir dos datos elixidos. 

 X  . Elabora gráficos de distinto tipo, que reflictan 
información económica e demográfica de países 
ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos 

CAA 
CMCCT 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
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11 XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas 
españolas a través de imaxes. 

  X . Clasifica as principais paisaxes humanizadas 
españolas a través de imaxes. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1. 

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

  X . Compara paisaxes humanizadas españolas. CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

 

 
Bloque 3. A historia 

UNIDADES     ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1/2/3/4/5/6 XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos 
que son herdanza do pasado. 

X X  . Identifica elementos  que son herdanza do pasado. CSC 
CCEC 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

 

1/2/3/4/5/6 XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. X X   Nomea e identifica distintas fontes históricas. CSC 
CAA 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

 

1/2/3/4/5/6 XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen 
fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais. 

X X  . Comprende que a historia non se pode escribir sen 
fontes. 

CSC 
CAA 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

 

1/2/3/4/5/6 XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e 
outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

X X  . Ordena temporalmente algúns feitos históricos. CSC 
CMCCT 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

1/2/3/4/5/6 XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

X X  . Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos 

CSC 
CMCCT 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 8. 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

1/2/3/4/5/6 XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos. 

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

CSC 
CMCCT 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
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1/2/3/4/5/6 XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 
para cada época. 

X X  . Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 

CSC 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 1 

1/2/3/4/5/6 XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que 
se pode escribir sobre o pasado. 

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

CSC 
CAA 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

 

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

X   . Compara as formas de vida  do Imperio Romano 
coas dos reinos xermánicos. 

CSC 
CAA 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 

1/2/3/4/5/6 XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre 
señores e campesiños. 

X X  . Coñece a sociedade feudal. CSC § Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

1/4/5 XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance 
posterior. 

X X  . Comprende as orixes do Islam e o seu alcance 
posterior. 

CSC 
CCEC 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

4/5/6 XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. X X  . Explica a importancia de Al-Andalus na Idade 
Media. 

CSC 
CCEC 
CMCCT 
CCL 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

5/6 XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de 
conquista e repoboación cristiás na Península Ibérica. 

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

CSC 
CAA 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
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6 XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago.  X  . Coñece a importancia do Camiño de Santiago CSC 
CCEC 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

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

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

CSC § Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
 

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

X   . Describe características da arte románica, gótica e 
islámica. 

CSC 
CCEC 
CCL 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 1 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
RÚBRICA 12 
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3.3.	TERCEIRO		DA	ESO.	
	
	
Unidades:		1.	O	estudo	físico	do	mundo.																																																							9.		A	Idade	Moderna.	Unha	nova	era.	

															2.	A	poboación	mundial.																																																														10.Novas	formas	de	pensar.	Renacemento	e	Reforma.	
															3.	O	espazo	urbano.																																																																							11.	A	formación	do	Imperio	español.	
															4.	O	setor	primario.																																																																							12.	A	Europa	do	Barroco.	
															5.Mineria,	enerxía	e	industria.	
															6.Os	servizos.	
															7.O	reto	do	desenvolvemento	
															8.A	sostenibilidade	medioambiental.	
	
	

  Bloque 1. O medio físico	
UNIDADES     ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

X   §  Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. § CAA 
§ CMCCT 
§ CCL 
§ CD 

§ Observación na aula 
 
R1, R4 e/ou R12 

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

X   §  Localiza un lugar no mapa segundo as súas 
coordenadas xeográficas. 

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

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

§ XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos X X  §  Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos § CAA 
§ CMCCT 
§ CCL 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
R1, R4 e/ou R12 

 Bloque 2. O espazo humano 
UNIDADES     ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

2/ 3/ 4/ 6 § XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución 
territorial de España: comunidades autónomas, capitais, 
provincias e illas. 

X X  § Distingue nun mapa político a distribución territorial de 
España e das diferentes comunidades autónomas. 

§ CCL 
§ CMCCT 
§ CD 
§ CAA 
§ CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

2 / 3/ 4/ 6 § XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en X X  § Compara a poboación activa de cada sector en § CCL § Observación na aula 
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diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que 
amosan estes datos. 

diversos países. § CMCCT 
§ CD 
§ CAA 
§ CSC 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12. 

3 / 4 / 6 § XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. X X  § Diferencia os sectores económicos. § CCL 
§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 

R1, R4 e/ou R12 

3 / 4 / 6 § XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema económico. 

X X  § Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación 
dentro dun sistema económico 

§ CCL 
§ CSIEE 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1 e/ou R4 

7 / 8 § XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e 
describe conceptos clave relacionados con el. 

 X    Define o desenvolvemento sustentable. § CCL 
§ CMCCT 
§ CD 
§ CAA 
§ CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

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

X      Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, e as 
máis importantes masas forestais do mundo. 

§ CAA 
§ CD 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 

R1, R4 e/ou R12 

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

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

§ CAA 
§ CSIEE 
§ CD 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

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

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

§ CD 
§ CAA 
§ CSIEE 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

6 § XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías 
alternativas. 

 X  § Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. § CCL 
§ CAA 
§ CSIEE 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 

R1, R4 e/ou R12 

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

X   §  Procura información sobre a sobreexplotación dos 
caladoiros de pesca 

§ CCL 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
R1, R4 e/ou R12 
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§ CAA 
§ CSC 
§ CSIEE 

 

5 / 6 § XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis 
industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos 
adecuados.  

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

§ CCL 
§ CAA 
§ CSIEE 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

4 / 6 § XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que 
segue un produto agrario e outro gandeiro desde a súa 
colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae 
conclusións. 

X X  § Traza un mapa do mundo relacionado co transporte 
de mercadorías. 

§ CD 
§ CAA 
§ CSC 
§ CSIEE 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

4 / 5 / 6 § XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os 
intercambios económicos dun país. 

X X  § Define os indicadores que miden os intercambios 
económicos dun país. 

§ CAA 
§ CD 
§ CCL 
§ CMCCT 
§ CSIEE 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

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

 X  § Describe as características do comercio internacional 
na actualidade. 

§ CAA 
§ CCL 
§ CSC 
§ CSIEE 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1 e/ou R4 

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

 X  § Enumera as características dos bloques comerciais § CAA 
§ CCL 
§ CSC 
§ CSIEE 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 

R1, R4 e/ou R12 

6 / 7 / 8 § XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos  X  §  Identifica os tipos de turismo § CAA 
§ CCL 
§ CCEC 
§ CSIEE 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

6 / 7 / 8 § XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía 
española e galega. 

 X  §  Valora a importancia do turismo na economía 
española e galega. 

§ CAA 
§ CCL 
§ CCEC 
§ CSIEE 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

4 / 5 / 6 § XHB2.12.1. Comparar as características do consumo 
interior de países como Brasil e Francia. 

X X  • Comparar as características do consumo interior de 
países como Brasil e Francia 

• CCL 
• CCEC 
• CSIEE 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 

R1, R4 e/ou R12 
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6 § XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos 
impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do 
comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas 
comerciais. 

 X  §  Crea mapas conceptuais,para explicar o 
funcionamento do comercio, e sinala os organismos 
que agrupan as zonas comerciais. 

§ CAA 
§ CCL 
§ CSIEE 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

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

 X  §  Describe o funcionamento dos intercambios a nivel 
internacional. 

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CSIEE 
§ CD 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12 

4 / 5 / 6 / 7 § XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para 
tratar de superar as situacións de pobreza. 

X X  § Enumerar medidas para tratar de superar as 
situacións de pobreza.  

§ CAA 
§ CSC 
§ CSIEE 
§ CCL 

§ Entrega de traballos escritos. 
R1, R4 e/ou R12 

4 / 5 / 6 § XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi 
e relaciónaas con factores económicos. 

X X  § Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e 
relaciónaas con factores económicos. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 
§ CSIEE 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
R1, R4 e/ou R12 

                                                                                                   

  Bloque 3. A historia 
UNIDADES     ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

9 / 10 / 11 / 
12 

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

  X § Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos 
que son herdanza do pasado. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCEC 

§ Observación na aula. 
R1, R4 e/ou R12 

9 / 10 / 11 / 
12 

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

  X § Identifica as fontes escritas que utilizan os 
historiadores. 

§ CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula. 
R1, R4 e/ou R12 

9 / 10 / 11 / 
12 

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

  X § Identifica e describe fontes escritas e non escritas. § CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula. 
R1, R4 e/ou R12 

9 / 10 / 11 / 
12 

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

  X § Ordena temporalmente algúns feitos históricos. § CSC 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
R1, R4, R8 e/ou R12 

9 / 10 / 11 / 
12 

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

  X § Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

§ CSC 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
R1, R4. R8 e/ou R12 
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9 / 10 / 11 / 
12 

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

  X §  Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos. 

§ CSC 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
R1 e/ou R4 

9 / 10 / 11 / 
12 

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

  X § Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 
para cada época. 

§ CSC 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 

R1, R2, R4 e/ou R12. 

9 / 10 / 11 / 
12 

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

  X § Distingue modos de periodización histórica (Idade 
Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). 

§ CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R2, R4 e/ou R12. 

10 /11 § XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do 
Humanismo na historia europea, a partir de fontes 
históricas de diversos tipos. 

  X §  Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo 
na historia europea. 

§ CSC 
§ CCEC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 

R1, R2, R4 e/ou R12. 

10 / 11 § XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas 
e científicos da época. 

  X § Identifica e relaciona as obras cos artistas. § CSC 
§ CCEC 
§ CMCCT 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R2, R4 e/ou R12. 

10 / 11 § XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns 
autores desta época no seu contexto. 

  X § Identifica e analiza as obras cos artistas. § CSC 
§ CCEC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R4 e/ou R12. 

 10 / 11 / 12 § XHB3.10.1. Distingue as características de réximes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos. 

  X § . Distingue as características de réximes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios e absolutos. 

§ CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R2, R4 e/ou R12. 

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

  X §  Comprende os conceptos  en relación co reinado dos 
Reis Católicos. 

§ CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R1, R2, R4 e/ou R12. 

9 / 10 / 11 / 
12 

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

  X § Explica as causas que conduciron á descuberta de 
América para Europa. 

§ CSC 
§ CMCCT 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R2, R4 e/ou R12. 
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11 § XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de 
Aragón e de Castela polo mundo. 

  X § Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e 
de Castela polo mundo. 

§ CSC § Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
R1, R2, R4 e/ou R12. 

9 / 10 / 11 / 
12 

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

  X § Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e 
a colonización de América. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
R1, R2, R4 e/ou R12. 

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

  X § . Analiza as relacións entre os reinos europeos § CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 

R1, R2, R4 e/ou R12. 

 

	
3.4.	CUARTO		DA	ESO.	 	
	
Unidades:	1.-	A	crise	do	Antigo	Réxime.																																										7.-	A	Segunda	Guerra	Mundial.									
																				2.-	Revolucións	liberais	e	nacionalismos																					8.-España:	da	crise	do	98	á	Guerra	Civil	
																				3.-	A	Revolución	industrial	e	os	cambios	sociais.						9.-A	Guerra	Fría.	
																				4.-	España	no	século	XIX																																																		10.-	A	descolonización	e	o	terceiro	Mundo.	
																				5.-Imperialismo,	guerra	e	revolución.																										11.-	O	mundo	desde	1945	ata	a	actualidade.	
																				6.-	O	mundo	de	entreguerras.																																									12.-	España:	da	ditadura	á	democracia.	
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Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 
 

 

Bloque 2. A era das revolucións liberais 

 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

1 / 2 / 3 /4 § XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, 
a diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

X      Establece, a diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R1, R 5, R 2 
 

1 / 2  § XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como 
Antigo Réxime e Ilustración. 

X   §  Distingue conceptos históricos como Antigo 
Réxime e Ilustración. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 2, R 1 

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

X   § Describe as características da cultura da 
Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas 
monarquías. 

§ CSC 
§ CCEC 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 1, R 4, R 12 

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

X   §  Aprecia os avances científicos e a súa aplicación 
á vida diaria, no século XVIII 

§ CSC 
§ CMCCT 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 1, R 4, R 12 
 

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

X   §  Comprende as implicacións do empiricismo e o 
método científico . 

§ CSC 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 1, R 4, R 12 
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UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

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

X   § Sopesa as razóns dos revolucionarios para 
actuar como o fixeron. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 1, R 4, R 12 
 

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

X   § Recoñece, mediante a análise de fontes de 
diversas épocas, o valor destas, sobre as 
revolucións liberais. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 5, R 1, R 4 

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

X   §  Redacta unha narrativa sintética cos principais 
feitos dalgunha das revolucións burguesas da 
primeira metade do século XIX 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 1, R 11, R 4, R 12 

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

X   § Discute as implicacións da violencia. § CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ R 13, R 4 

Bloque 3. A Revolución Industrial 
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

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

X   § Analiza os proles e os contras da primeira 
Revolución Industrial en Inglaterra. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 1, R 4, R 12 
 

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

X   §  Analiza e compara a industrialización de 
diferentes países de Europa. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 1, R 2, R 4 

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

X   §  Compara o proceso de industrialización en 
Inglaterra e nos países nórdicos. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 1, R 11, R 12, R 4 
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3 / 4 § XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e 
infantil nas cidades industriais. 

X   §  Explica a situación laboral feminina e infantil nas 
cidades industriais. 

§ CSC 
§ CSIEE 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 13, R 4, R 1 

3 / 4 § XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións 
políticas como consecuencia dos cambios 
económicos en España. 

X   §  Especifica algunhas repercusións políticas como 
consecuencia dos cambios económicos en 
España. 

§ CSC § Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 4, R 12, R 1 
 

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

X   § Elabora un eixe cronolóxico, cos principais 
avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 8, R 4, R 1 

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

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

 X  § Explica como o Imperialismo influe na xeopolítica 
mundial e nas relacións económicas. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 1, R 2, R 4 
 

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

 X  §  Elabora discusións sobre eurocentrismo e a 
globalización. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 13, R 4 

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

 X  §  Recoñece as interconexións entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

§ CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 1, R 4, R 8 
 

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

 X  § Explica as causas e procesos da I Guerra Mundial. § CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 11, R 13, R 4 
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5 § XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.  X  §  Analiza o novo mapa político de Europa. § CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 1, R 12, R 4 
 

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

 X  §  Describe a derrota de Alemaña. § CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 1, R12, R 4 

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

 X  § Analiza o alcance da Revolución Rusa. § CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 1, R 2, R 4 R 12 
 

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

 X  § Analiza cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos 
da arte do século XIX. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 
§ CCEC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 7 

5 § XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e 
asiáticos. 

 X  § Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. § CSC 
§ CAA 
§ CCL 
§ CCEC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ R 1, R 13, R 7 
 

 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) 
UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 
1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

X X X §  Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e 
historiográficas de distinta procedencia. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ R 1, R 13 
 

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

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

§ CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ R 1, R 2, R 13, R 4 

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

 X  § Analiza as  circunstancias da loita polo sufraxio da 
muller. 

§ CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
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§ CCL § Proba escrita. 
§ R 1, R 13 
 

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

 X  §  Explica diversos factores que fixeron posible o auxe 
do fascismo en Europa. 

§ CSC 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 1 

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

 X  § Explica as principais reformas durante a II República 
española.. 

§ CSC 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 4, R 12, R 1 

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

 X  §  Explica as causas da Guerra Civil española. § CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 4, R 12, R 1 

 

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

 
1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

 X  § Analiza as causas da II Guerra Mundial. § CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 1, R 2, R 12 

7 § XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.  X  § Localiza as fases do conflicto. § CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 4, R 12, R 1 

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

 X  §  Dá unha interpretación de por que rematou antes a 
guerra europea que a mundial 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 1, R 4, R 12 

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

 X  § Analiza as causas e consecuencias da II Guerra 
Mundial. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 1, R 4, R 12 
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7 § XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na 
historia mundial. 

 X  §  Recoñece a significación do Holocausto na historia 
mundial 

§ CSC § Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ R 4, R 12 
 

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

  X § Explica algúns dos conflitos enmarcados na época da 
Guerra Fría. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 4, R 12, R 1 

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

  X § Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. § CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 4, R 12, R 1 

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

  X § Describe os feitos relevantes do proceso 
descolonizador. 

§ CSC 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 4, R 12, R 1 

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

  X § Distingue entre contextos diferentes do mesmo 
proceso. 

§ CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ R 4, R 12 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético 
UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 
1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

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

  X § Explica os avances dos réximes soviéticos  en 
Europa. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§  R 4, R 12, R 1 

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

  X § Recoñece os cambios sociais derivados da 
incorporación da muller ao traballo asalariado 

§ CSC § Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 4, R 12, R 1 

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

  X § Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira 
de 2008 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ R 4, R 12 
 

12 § XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a   X § Explica as fases da ditadura de Franco. § CSC § Observación na aula 
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represión en España, así como as fases da 
ditadura de Franco 

§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 4, R 12, R 1 

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

  X §  Discute como se entende en España  o concepto 
de memoria histórica 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ R 4, R 12 
 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI 
UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 
1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

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

  X §  Interpreta o renacemento e o declive das nacións 
no novo mapa político europeo desa época 

§ CSC 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 4, R 12, R 1 

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

  X §  Comprende os proles e contras do estado do 
benestar. 

§ CSC § Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 4, R 12, R 1 

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

  X § Analiza aspectos políticos, económicos e culturais 
dos cambios producidos tralo colapso da URSS. 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R 4, R 12, R 1 

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

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

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 4, R 12, R 1 

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

  X § Enumera e describe algúns dos principais fitos que 
deron lugar ao cambio na sociedade española da 
transición. 

§ CSC 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
§ R 4, R 12, R 1 

12 § XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en 
España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 
Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións 

  X § Analiza o problema do terrorismo en España. § CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita 
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terroristas, a aparición dos primeiros movementos 
asociativos en defensa das vítimas, etc.  

§ R 4, R 12, R 1 

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

  X § Discute sobre a construción da Unión Europea . § CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ R 13, R 11 
 

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI 
UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 
1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

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

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

§ CSC 
§ CD 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSIEE 

§ Observación na aula 
§ R 4 
 

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

  X §  Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a 
globalización 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ R 4 
 

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

  X § Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso 
na implantación das recentes tecnoloxías da 
información e da comunicación 

§ CSC 
§ CAA 
§ CCL 
§ CD 

§ Observación na aula 
§ R 4 
 

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

  X § Analiza algun aspecto conflictivo da globalización. § CSC 
§ CD 
§ CAA 
§ CCL 
§ CMCCT 
§ CSIEE 

§ Observación na aula 
§ R 4 
 

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

 
1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

  X §  Formula posibles beneficios e desvantaxes para as 
sociedades humanas e para o medio natural 
dalgunhas consecuencias do quecemento global. 

§ CSC 
§ CMCCT 
§ CAA 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ R 4 
 

11 § XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra   X §  Sopesa como unha Europa en guerra durante o § CSC § Observación na aula 
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durante o século XX pode chegar a unha unión 
económica e política no século XXI. 

século XX pode chegar a unha unión económica e 
política no século XXI. 

§ CAA § R 4 
 

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

  X §  Compara  as revolucións industriais do século XIX 
coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e 
principio do XXI. 

§ CSC 
§ CMCCT 
§ CAA 

§ Observación na aula 
§ R 4 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 
/ 6 / 7 / 8 / 9 / 
10 / 11 / 12 

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

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

§ CSC 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ R 4 
 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 
/ 6 / 7 / 8 / 9 / 
10 / 11 / 12 

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

X X X §  Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

§ CSC 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ R 4 
 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 
/ 6 / 7 / 8 / 9 / 
10 / 11 / 12 

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

X X X § Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos. 

§ CSC 
§ CMCCT 

§ Observación na aula 
§ R 4 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 
/ 6 / 7 / 8 / 9 / 
10 / 11 / 12 

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

X X X §  Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico 
e artístico necesario. 

§ CSC 
§ CCL 

§ Observación na aula 
§ R 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.EDUCACIÓN	EN	IGUALDADE	DE	XÉNERO	DE	2º	ESO.	 	
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Unidades:	1.-	A	crise	do	Antigo	Réxime.																																										7.-	A	Segunda	Guerra	Mundial.									
																				2.-	Revolucións	liberais	e	nacionalismos																					8.-España:	da	crise	do	98	á	Guerra	Civil	
																				3.-	A	Revolución	industrial	e	os	cambios	sociais.						9.-A	Guerra	Fría.	
																				4.-	España	no	século	XIX																																																		10.-	A	descolonización	e	o	terceiro	Mundo.	
																				5.-Imperialismo,	guerra	e	revolución.																										11.-	O	mundo	desde	1945	ata	a	actualidade.	
																				6.-	O	mundo	de	entreguerras.																																									12.-	España:	da	ditadura	á	democracia.	
	
Bloque	1	

UNIDADES
                         

    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1 2 3 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1 IGUB1.1.1. Observa as diferenzas nas escollas 
entre mulleres e homes en situacións reais no 
ámbito do lecer (xogo, deporte...). 

x   Observa as diferenzas nas escollas 
entre mulleres e homes en situacións 
reais no ámbito do lecer (xogo, 
deporte...). 

CCEC 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
 R4 R12 

c IGUB1.1.2. Analiza as causas que determinan as 
escollas das mulleres e dos homes. 

x   Identifica as causas que determinan as 
escollas das mulleres e dos homes. 

CCEC 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 

R4 R12 

1 a 8 IGUB1.1.3. Valora a igualdade na toma de 
decisións e rexeita estereotipos e prexuízos 
sexistas. 

x x x Comprende os conceptos básicos do ámbito 

da igualdade aplicándoos á vida real. 
CCEC 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

2 IGUB1.2.1. Compara os modelos de 
comportamento que representan homes e 
mulleres no seu contorno (familia, escola, 
amizades...) e analiza como inflúen no proxecto 
de vida. 

x   Comprende o proceso de socialización na 

construción das identidades de xénero. 

 

 
CAA 
CCEC 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 

R4 R12 

2 IGUB1.3.1. Identifica distintos modelos de 
familias e recoñece estereotipos na sociedade 
poñendo exemplos tirados de distintos ámbitos 
(familia, escola, amizade, medios de 
comunicación...). 

x   Analiza distintos modelos de familias e 
rexeita situación de desigualdade na 
sociedade. 

• CAA 

• CCEC 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 

R4 R12 
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Bloque 2.  

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

8. 

IGUB1.3.2. Participa, de maneira activa, nos 
diálogos propostos na clase, respectando as 
normas de interacción, intervención e cortesía 
e realiza produtos (textuais, gráficos e 
audiovisuais) cooperando con actitudes 
igualitarias. 

x x x Participa nos debates de aula. • CCL 

• CD 

• CAA 

• CSIEE 

• CCEC 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 

R4 R12 
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Unidade
s 

    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1 2 3 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

3 IGUB2.1.1. Nomea distintos 
estados emocionais e pon 
exemplos en situacións reais 
ou simuladas de relacións 
afectivas con trazos negativos 
ou de dependencia. 

x   Recoñecer situacións de 
desigualdade na expresión das 
emocións e dos afectos e propoñer 
alternativas dende o respecto. 

CCL 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R1 R4 R12 

3 IGUB2.1.2. Distingue distintos 
tipos de relacións afectivas 
entre persoas (amizade, 
atracción, relación de parella) a 
partir de situacións dadas. 

x   Identifica tipos de relación sociais.  CCL 
CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R1 R4 R12 

3,8 IGUB2.1.3. Identifica modelos de 
relación tradicionais de parella 
a partir de exemplos reais que 
propoñan ou situacións 
simuladas. 

x  x Analiza os mitos do amor romántico.  CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

3,5,8 IGUB2.1.4. Compara distintos 
modelos de relacións, a partir 
de diferentes produtos 
audiovisuais (curtas, series de 
TV, música...), identifica os 
seus condicionamentos e 
valora a diversidade. 

x x x Identifica a diversidade dos distintos modelos 
de relacións sociais na actualidade.  

CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R1 R4 R12 

4,8 IGUB2.2.1. Identifica e diferencia 
distintos ámbitos da 
sexualidade a partir de 
exemplos reais ou simulados 
axeitados para a súa etapa 
evolutiva, recoñecendo 
estereotipos culturais e 
posibles desigualdades. 

x x x Recoñecer a sexualidade e a súa 
construción como un proceso 
persoal e vital e rexeitar 
condicionamentos non igualitarios 
na súa expresión e 
desenvolvemento respecto do 
modelo dominante. 

 
 

CCL 
CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R1 R4 R12 

4,5,8 IGUB2.2.2. Compara os roles do 
home e da muller nas relacións 
afectivas e sexuais no modelo 
dominante a través de imaxes 
ou vídeos propostos. 

x x x Identifica os roles tradicionais asociados ao 
xénero.  

CD 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 
§ R1 R4 R12 
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Bloque 2. 

 

 .  

 

 

Bloque 3.  

 

 

 

 

4 IGUB2.3.1. Identifica condutas e 
estratexias de respecto e 
comprensión nas relacións 
afectivas e sexuais a partir de 
casos prácticos ou debates. 

x   Comprende as novas maneiras de 

relacionarse e de convivir dende o trato 

igualitario e positivo. 

CSIEE 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 

3,4,5,6,
7,8, 

IGUB2.3.2. Procura fórmulas 
para resolver os conflitos a 
través da escoita activa, a 
asertividade, a empatía e o 
diálogo construtivo. 

x x x Resolve os conflitos a través da  escoita 
activa, a asertividade, a empatía e 
o diálogo construtivo. 

CSIEE 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 

3,4,5,6,
7,8 

IGUB2.3.3. Identifica as 
posibilidades que ofrecen as 
TIC como medio de 
comunicación e interacción 
entre iguais a través de 
exemplos comúns e utilízaas 
sen incorrer en desigualdades 
nin riscos para a propia 
integridade e a dos demais. 

x x x Emprega as TIC  como medio de 
comunicación e interacción entre 
iguais 

CCL 
CD 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
 R4 R12 

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

IGUB2.3.4.  Participa de maneira 
activa nos diálogos propostos 
na clase, respectando as 
normas de interacción, 
intervención e cortesía e 
realiza produtos (textuais, 
gráficos e audiovisuais) 
cooperando de xeito igualitario. 

x x x Participa nos debates de aula.  CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 
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UNIDA
DES 

    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1 2 3 GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

5 IGUB3.1.1.  Identifica fitos na 
consecución de dereitos ao longo da 
historia da humanidade. 

 x  Coñece os dereitos humanos 
fundamentais. 

CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

5 IGUB3.2.1.  Compara a adquisición dos 
dereitos por parte das mulleres e dos 
homes e recoñece as situacións 
discriminatorias que dan lugar á 
vulneración de dereitos humanos a 
través de exemplos concretos: dereito 
ao voto, á educación, á representación 
pública... 

 x  Extrae conclusións sobre a 
diferente participación de 
homes e mulleres nos distintos 
ámbitos sociais 

CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
  R1 R4 R12 

   IGUB3.3.1.  Busca e selecciona mostras 
da desigualdade por razón de sexo e 
xénero a través de diferentes exemplos: 
na división sexual do traballo, acceso ao 
mundo laboral, salarios, 
masculinización e feminización dos 
perfís profesionais, corresponsabilidade 
no ámbito doméstico, uso desigual dos 
espazos e aproveitamento dos tempos 
de ocio, uso das novas tecnoloxías, 
feminización da pobreza... 

 x x Identifica a participación de 
mulleres e homes nos ámbitos 
público e privado, recoñecendo 
a diversidade de situacións 
discriminatorias cara ás 
mulleres.  

CD 
CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 
 R1 R4 R12 

5, 6 IGUB3.3.2.  Valora os dereitos acadados 
para o desenvolvemento e a autonomía 
persoal. 

 x  Valora os dereitos acadados para 
o desenvolvemento e a 
autonomía persoal. 

CSIEE 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

5,6,7,8 IGUB3.3.3.  Participa de maneira activa 
nos diálogos propostos na clase, 
respectando as normas de interacción, 
intervención e cortesía e realiza 
produtos (textuais, gráficos e 
audiovisuais) cooperando con actitudes 
igualitarias. 

 x x Participa nos debates de aula. CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 

R4 R12 

5,6,7,8 IGUB3.4.1.  Consulta e utiliza, de forma 
autónoma, fontes de información 
básicas (dixitais e outras) para a 

 x x Coñece e valora o papel das 
mulleres ao longo da historia e 
no tempo contemporáneo, así 

CCL 
CD 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
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. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4.  

 

 

realización de traballos sinxelos sobre o 
labor de mulleres representativas 
nalgúns dos campos do coñecemento, 
da realización persoal, do lecer... 

como o proceso de ocultación 
sufrida. 

CAA § Traballo equipo. 
 R4 R12 R13 

6 IGUB3.5.1.  Identifica os recursos 
lingüísticos que contribúen a visibilizar 
as mulleres no discurso a través do uso 
dunha linguaxe inclusiva. 

 x x Coñece os mecanismos de uso 
da linguaxe inclusiva. 

CCL 
CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

6,7 IGUB3.5.2.  Incorpora, de xeito gradual, a 
linguaxe inclusiva nas súas 
intervencións orais e producións 
escritas. 

 x x Aplica os mecanismos de uso da 
linguaxe inclusiva. 

CCL § Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 

R4 R12 

3, 4, 5, 
6, 7 

IGUB3.6.1.  Identifica actitudes positivas 
propias ou no seu contorno situacións 
de cambio que conduzan á igualdade 
entre os sexos. 

x x x Incorpora as principais 
aprendizaxes á  realidade 
persoal e social. 

CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 

R4 R12 

 6, 7 IGUB3.6.2.  Realiza propostas para 
conseguir a ampliación de dereitos e 
acadar así a igualdade real e efectiva, 
así como a visibilidade social da muller. 

  x Comprende que as distintas 
desigualdades derivan en 
discriminacións e violencias. 

CCL 
CSIEE 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no caderno. 

R4 R12 
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UNIDAD
ES                         

    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1 2 3 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

8,3 IGUB4.1.1.  Identifica e xerarquiza feitos, 
actitudes e comportamentos discriminatorios 
e relaciónaos coa violencia machista. 

 x x Identifica as distintas manifestacións 
de violencia machista. 

CCL 
CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

8,3 IGUB4.2.1.  Identifica algúns tipos de violencia 
a partir de exemplos diversos e clasifícaos 
(violencia psicolóxica, física...). 

 x x Recoñece e analiza as consecuencias 
dos distintos tipos de violencia 
machista. 

CCL 
CAA 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

8,3 IGUB4.2.2. Recoñece o ciclo da violencia a 
partir de situacións de agresións propostas. 

 x x Recoñece o ciclo da violencia 
machista.  

CCL 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

8,3 IGUB4.3.1. Recoñece os sinais de alerta que 
permiten distinguir un caso de violencia 
machista, identifícaos en casos prácticos e 
denuncia as condutas violentas. 

 x x Identificar os diversos sinais de alerta 
para detectar e prever a violencia 
machista nas relacións interpersoais 
propias e/ou do seu contorno. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 

1 a 8 IGUB4.3.2. Participa, de maneira activa, nos 
diálogos propostos na clase, respectando as 
normas de interacción, intervención e 
cortesía e realiza produtos (textuais, gráficos 
e audiovisuais) cooperando con actitudes 
igualitarias. 

  x Participa nos debates de aula.  CCL 
CD 
CSIEE 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
R4 R12 

8 IGUB4.4.1. Busca exemplos da trata de 
persoas e da escravitude sexual nos medios 
de comunicación. 

  x Buscar exemplos da trata de mulleres 
e nenas en distintos medios 
audiovisuais e escritos. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

§ Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
 R4 R12 
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7,8 IGUB4.5.2. Incorpora, de xeito gradual, a 
linguaxe inclusiva nas súas intervencións 
orais e producións escritas. 

  x Incorpora os mecanismos de uso da 
linguaxe inclusiva. 

CCL § Observación na aula 
§ Actividades de aula escritas recollidas no 

caderno. 
§ Proba escrita. 

R1 R4 R12 
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Ademais dos Procedementos e Instrumentos de Avaliación  sinalados en cada estandar de 
aprendizaxe, engadimos  para todos eles e en todolos cursos os seguintes: 
 
• Observación por parte do profesorado da actitude e do traballo diario do alumnado durante 

a clase. 
• Observación da expresión oral de cada alumno, especialmente a través das súas intervencións 

en clase: preguntas, corrección de exercicios, coloquios e debates. 
• Valoración do traballo realizado polo alumnado (caderno de clase, monografías ou dossieres 

sobre temas concretos, definición de conceptos, comentarios de textos, gráficos, mapas). 
• Sempre e en todos os casos valoraremos unha correcta expresión oral e escrita, puntuándose 

aspectos como a claridade e corrección  escrita. 
• Correcta pronunciación das frases nos exercicios orais, a boa presentación e que o alumnado 

se axuste ó tema sen divagacións. 
• Proxectos persoais e grupais.                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.  E.P.A SEGUNDO CICLO. 
 
O ámbito social. 
O ámbito social, de acordo co regulado na disposición adicional primeira do Real decreto 
1631/2006, integra os aspectos básicos das materias de ciencias sociais, xeografía e historia, no 
presente curso 2017-2018 este seminario impartirá un grupo que abarca o módulo 3 e 4, e decir, 
3º e 4º ESA. 
 
Contidos: 
 
Módulo 3:  
 
UNIDADE 1. Séculos XVIII-XIX. A Ilustración. As revolucións burguesas. O Imperio 
napoleónico. Os Borbóns en España. A Revolución   industrial.:  
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   1. Antigo Réxime e Ilustración   
                   1.1 Que foi o Antigo Réxime? : _ Características principais do Antigo Réxime. 
                                                                       _  O despotismo ilustrado. 
                                                                       _  A Ilustración. En que consistiu a Ilustración?. 
 
    2. O Século XVIII. As revolucións burguesas e a crise do Antigo Réxime. O Imperio 
napoleónico. Os Borbóns en España. 
                     2.1. As revolucións liberais burguesas. A Independencia dos Estados Unidos 
(1776). As trece colonias inglesas.  
                     2.2. Do Imperio napoleónico á época da Restauración . 
                     2.3.Os Borbóns en España. Da Guerra de Sucesión á Guerra da Independencia. 
                     2.4. A Revolución industrial:  _ O proceso de industrialización . 
                                                                      _   A Revolución industrial en España. 
                     2.5. As revolucións burguesas nos séculos XVIII-XIX. Liberalismo político. 
                     2.6 Avances científicos e tecnolóxicos no século XIX.  
                     2.7. A arte:  _ Arte, ciencia e literatura no século XIX. O nacemento da arte 
contemporánea. 
 
Nesta unidade imos traballar, en primeiro lugar e como característica da idade contemporánea, 
o fenómeno cultural, social económico e político da Ilustración, destacando o papel da razón e 
da crítica. Isto, á súa vez, levaranos a traballar cos trazos básicos do Antigo Réxime, o sistema 
político, social e económico imperante no século XVIII, que pasará do absolutismo ao 
despotismo ilustrado, sistema de goberno polo que os monarcas absolutos tentaban mellorar a 
condición dos seus súbditos buscando a súa felicidade, así como o que supón de ruptura con 
este sistema, é dicir, as revolucións liberais burguesas, o Imperio Napoleónico e a repercusión 
que terá en España.  
No aspecto social e económico, traballaremos a Revolución Industrial, as súas causas e 
consecuencias en Inglaterra, berce da mesma, e a repercusión en forma de industrialización que 
terá no resto de Europa e en España en particular.  
 
Orientacións para a programación temporal  
Nesta unidade didáctica traballaremos a materia entre 10 e 13 sesións, distribuída da seguinte 
forma:  
 
• A Ilustración: 2 sesións. 
• O século: XVIII: Revolucións burguesas e crise do Antigo Réxime: 3 sesións. 
• Nacionalismo e liberalismo: 1 sesión . 
• Os Borbóns en España: Da Guerra de Sucesión á Guerra da Independencia: 4 sesións.  
• A Revolución Industrial e a industrialización.  
– Como e onde se produce.  
– Diferenzas na Europa contemporánea.  
– Os avances tecnolóxicos e a arte do século XIX: 3 sesións. 
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UNIDADE 2. O século XIX. Imperialismo, I Guerra Mundial. A Revolución rusa. A época de 
entreguerras. Os fascismos. A II Guerra Mundial. A II República e a Guerra Civil 
                     1. O século XIX. Imperialismo.  
                            1.1 Concepto e causas do imperialismo:  _ Causas do imperialismo. 
                                                                                              _  Consecuencias do imperialismo.. 
                     2. O Mundo de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial. A Revolución rusa. 
                                      2..1 As causas da guerra . 
                                      2.2 A Revolución rusa . 
                                      2.3 O período de entreguerras.. 
                      3. A II Guerra Mundial. O camiño cara á guerra (1931-1939). 
                                    3.1 Causas da guerra.. 
                      4. O primeiro terzo do século XX en España e Galicia. II República e Guerra civil 
. 
                      5. A Guerra Civil. O alzamento. 
                      6. A arte. 
            
Nesta unidade imos traballar un período da historia contemporánea que, non por tempo pero si 
por intensidade, constitúe un dos períodos máis importantes. Estudaremos desde a "carreira" 
imperialista, cuxas consecuencias desembocarán na Primeira Guerra Mundial, ata o ascenso dos 
fascismos -que farán o propio na Segunda Guerra Mundial-, pasando polo establecemento dun 
novo sistema económico. Veremos o comunismo da Revolución rusa, (enfrontado na Guerra 
Fría e coincidindo cun dos cambios máis profundos na historia de España), a guerra civil 
española e o inmediato establecemento dunha longa e dura ditadura. 
 
Orientacións para a programación temporal . 
 
Nesta unidade didáctica traballaremos a materia entre 10 e 13 sesións, distribuída da seguinte 
forma: 
  
*Contidos: O imperialismo: 2 sesións. 
*I Guerra Mundial: Causas e consecuencias. Revolución rusa: 3 sesións.  
*Entreguerras (1919-1939): Crac do 29. Ascenso dos fascismos: 1 sesión.  
*II Guerra Mundial (1939-1945): 4 sesións.  
*A guerra civil española (1936-1939): 3 sesións  
– Causas e consecuencias.  
– Relacións na posguerra co resto do mundo. 

 

 
UNIDADE 3:  Planificación económico-financeira. Os orzamentos. 
                             1. Ingresos e gastos. Identificación e control .  
                             2. Que é e como se elabora un orzamento? . 
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                                                   2.1 Regras básicas para controlar os ingresos e os gastos. 
                                                   2.2 Estrutura dun orzamento. 
                                                   2.3 Pasos para elaborar un orzamento. 
                             3. Necesidades económicas nas etapas da vida . 
                             4. Aforro e endebedamento. Os plans de pensións . 
                                                                               4.1 O aforro . 
                                                                               4.2 Aforrar ou endebedarse? . 
                                                                               4.3 Os plans de pensións. 
                                 5. Risco e diversificación. 
                                                                               5.1 Risco financeiro. 
                                                                               5.2 Diversificación  

 

Ao longo da nosa vida teremos que tomar algunhas decisións que supoñan empregar unha 
cantidade de cartos importante, como estudar un máster ou mercar un coche. Para isto, teremos 
que aforrar, e unha ferramenta de grande utilidade para conseguilo é o orzamento, que nos 
permitirá planificar os nosos ingresos e gastos, axudándonos a controlar a nosa capacidade de 
aforro.  
Saber calcular e controlar os nosos ingresos e gastos é útil de cara ás nosas decisións económicas 

máis importantes, pero tamén no noso día día, xa que nos axuda a saber se chegaremos a fin de 

mes co noso soldo ou se imos necesitar un plan de pensións privado para manter o noso nivel 

de vida tras a xubilación. 

 

Orientacións para a programación temporal  
Proponse como prograrmación temporal de contidos para o estudo desta unidade tres semanas, 
nas cales se irán intercalando a explicación teórica de contidos e o desenvolvemento de 
actividades correspondentes a cada punto. 
*Primeira semana: O orzamento. Partes e elaboración. Actividades.  
*Segunda semana e terceira semana: Necesidades económicas ao longo das etapas da vida. 
Actividades. Aforro e endebedamento. Actividades. Repaso e dúbidas.  
 
UNIDADE 4 :  O diñeiro. O mercado financiero. 
                            1. O diñeiro.  
                                                1.1. Funcións do diñeiro. 
                                                1.2. A evolución do diñeiro. 
                                                1.3 Tipos de diñeiro. 
                                                1.4 Contas bancarias . 
                                                1.5 As tarxetas . 
                                                1.6 A banca en liña.  
                            2. O mercado financeiro .  
                            3. O contrato de seguro. 
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O feito de que poidamos entregar moedas e billetes a cambio dunhas zapatillas ou dunha entrada 
para o cine é esencial para que os mercados poidan funcionar con axilidade. Ademais, grazas a 
isto podemos usar o diñeiro para comparar o valor das cousas ou para aforrar de cara ao futuro.  
Pero na actualidade hai formas de diñeiro distintas dos billetes e das moedas, coma o saldo das 
nosas contas correntes ou as tarxetas de crédito. Estas novas formas de diñeiro, cada vez máis 
utilizadas, funcionan a través das entidades financeiras, polo que temos que afacernos a 
xestionar as nosas relacións con eles para coñecer os nosos dereitos e obrigas fronte a eles.  
Estudaremos tamén a importancia do seguro como medio para a cobertura de riscos e 
identificaremos os diferentes tipos que podemos contratar. 
 
 
Orientacións para a programación temporal  
A orientación para a programación temporal da unidade será de tres semanas, combinando as 
explicacións teóricas dos contidos co desenvolvemento das actividades. 
 
*Primeira semana. Explicaranse os contidos pertencentes ao punto 1. O diñeiro e faranse 
actividades.  
*Segunda semana. Estudaranse os contidos do punto 2. O mercado financeiro e o punto 3. Os 
contratos de seguro coas súas correspondentes actividades . 
*Terceira semana. Desenvolveranse as actividades pendentes e as complementarias. 
Resolveranse todo tipo de dúbidas. 
 
 
Módulo 4:  
 
UNIDADE 5:  A Guerra Fría e o proceso de descolonización. Evolución das grandes potencias. 
A Ditadura de Franco e a Transición. 
 
                    1. A Guerra Fría e o proceso de descolonización . 
                                 1.1 Concepto e causas da Guerra Fría . 
                        2. O proceso da descolonización . 
                        3. A evolución das grandes potencias. 
                                            3.1 A evolución da democracia americana . 
                        4. A Ditadura de Franco e a Transición política de España cara á democracia. 
                                           4.1 O réxime político. España durante o franquismo . 
                                           4.2 Trazos máis característicos do réxime. 
                                           4.3 As relacións internacionais.  
                                           4.4 Evolución económica e social . 
                                           4.5 A oposición política e sindical .  
                        5. A Transición política de España cara á democracia. 
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Nesta unidade imos traballar un período da historia contemporánea que determinou os tempos 

que tocan vivir na actualidade, tanto polas tensións que se crearon como polo propio 

desenvolvemento desas tensións. Estudaremos a chamada "Guerra Fría", que en certos 

momentos mantivo en vilo á humanidade por mor do enfrontamento nese tempo das dúas 

grandes potencias, o proceso de "descolonización", que desembocará en conflitos tribais, 

socioculturais e económicos nos países do terceiro mundo, así como a evolución das aludidas 

grandes potencias a costa dese denominado terceiro mundo. Dentro de España e de Galicia, 

estudaremos o desenvolvemento dunha longa ditadura e a "Transición" cara a unha democracia 

en constante proceso de evolución. 

Orientacións para a programación temporal . 
 
Nesta unidade didáctica traballaremos a materia, entre 10 e 13 sesións, distribuída da seguinte 

forma: 

*Contidos: A Guerra Fría (1948-1991): 3 sesións.  

*A descolonización (1945-1975): 2 sesións.  

*Evolución das grandes potencias: 2 sesións. 
  
*Ditadura de Franco e Transición (1939-1975/1975-1978): 4 sesións.  
          – Causas e consecuencias. 
 
 
 
 
                                  
UNIDADE 6: O mundo actual. A globalización. A Unión Europea 
                            1.A globalización. Cambios económicos e sociais no século XXI.  
                                                         1.1 A economía mundial: a globalización. 
                            2. A constitución da Unión Europea . 
                                                         2.1 Antecedentes do proxecto: os 40 e os 50. 
                                                         2.2 Desenvolvemento da Unión Europea (desde 1960 ata o 
século XXI) . 
                                                         2.3 Crise política e económica da Unión Europea (desde o 
século XXI). 
                            3. As institucións da Unión Europea. 
                            4. A arte. 
                                                         4.1 A arte nos séculos XX-XXI. 
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Nesta unidade introducirémonos no mundo actual. Desde o afundimento da URSS, 
desapareceron os "bloques" e iso deu lugar á aparición dunha nova era nas relacións 
internacionais. Estados Unidos confirmouse como a única superpotencia e o capitalismo 
impúxose como único modelo económico. Exporemos a fin do mundo bipolar, coa 
desintegración da URSS e a proclamación dos EUA como única superpotencia, e a súa 
evolución cara a un mundo multipolar. Explicaremos a situación de Europa tras a caída do muro 
de Berlín e o desenvolvemento da Unión Europea.  
Analizaremos a crise do 2008 como crise do modelo de benestar e as súas consecuencias. 
Observaremos que unha das características fundamentais do mundo actual é a súa inestabilidade, 
que se fai evidente a través das guerras e conflitos abertos en diferentes escenarios do mundo, o 
terrorismo islamita e o problema dos desprazados e dos refuxiados, entre outros.  
Para facilitar a aprendizaxe de todo isto servirémonos de mapas, gráficos, textos e imaxes, tamén 
da procura de información en distintos medios e da realización de diversas actividades. 
Algunhas delas basearanse na relación entre o pasado e o presente, para que o alumnado tire as 
súas propias conclusións e comprobe que hai entre eles unha relación causal.  
Definiremos o concepto de globalización e analizaremos as súas repercusións en diferentes 
ámbitos. Exporemos a revolución tecnolóxica como condición de posibilidade da globalización 
e identificaremos as súas consecuencias, unha delas na concepción da arte actual. Finalmente, 
describiremos os riscos ambientais aos que nos enfrontamos e valoraremos a necesidade dun 
desenvolvemento sostible.  
Na actualidade, as diferenzas mídense polos recursos económicos e sociais que posúen os 
diversos territorios do planeta, conferíndolles, en base a estas diferenzas, un papel ou outro no 
panorama internacional. Existe, polo tanto, unha fronteira imaxinaria e outra real que divide o 
mundo nun Norte e nun Sur. O primeiro vén caracterizado pola riqueza, o benestar e os recursos; 
o segundo, pola escaseza e a necesidade. Veremos, pois, que para que exista o primeiro, é 
preciso que haxa o segundo. 
 
 
 
Orientacións para a programación temporal  
 
Nesta unidade didáctica traballaremos a materia en dez sesións e distribuirémola da seguinte 
forma: 
 
*O mundo actual: 4 sesións.  
 
*A globalización: 4 sesións.  
 
*A Unión Europea: 2 sesións. 
 
UNIDADE 7: Iniciación á actividade emprendedora e empresarial. 
                                 1.O espírito emprendedor . 
                                                           1.1 Autonomía e autocoñecemento . 
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                                                           1.2 A iniciativa emprendedora e o empresario/a na 
sociedade . 
                                 2. Intereses, aptitudes e motivacións persoais para a carreira profesional. 
                                 3. Itinerarios formativos e carreiras profesiona. 
                                                            3.1 Itinerario formativo. 
                                                            3.2 Ciclos formativos. 
                                                            3.3 Carreiras profesionais . 
                                                            3.4 A procura de emprego. 
                                                            3.5 O autoemprego . 
                                                            3.6 A toma de decisións sobre o itinerario persoal. 
 
Cal é o perfil da persoa emprendedora? Canto diñeiro necesita unha persoa para emprender? 
Que apoios ten á hora de decidir o seu negocio? Cal é o salario dunha persoa emprendedora? 
Cales son as vantaxes e os inconvenientes de emprender? Cal é o principal obstáculo á hora de 
emprender?  
En primeiro lugar preguntarémonos estas cuestións se decidimos botar a andar un negocio. Ao 
longo desta unidade iremos dando solución a estas preguntas para estudar cales son as calidades 
que debe posuír a persoa emprendedora.Tamén veremos os problemas aos que terá que 
enfrontarse e a importancia do autocoñecemento e da autonomía persoal como requisitos 
necesarios para ser unha persoa emprendedora.  
En segundo lugar, veremos cales son os itinerarios formativos que unha persoa pode seguir para 
formarse e prepararse na vida e nos estudos; así poderá tomar a decisión máis axeitada entre as 
distintas opcións.  
Finalmente, desenvolveremos o proceso de procura de emprego en varias empresas e 
visitaremos diferentes portais de emprego.  
 
Orientacións para a programación temporal  
 
En canto á programación da unidade, dedicaránselle catro semanas, tempo suficiente para 
estudar os contidos e acadar os obxectivos previstos.  
� Primeira semana: Autonomía e autocoñecemento. A iniciativa emprendedora e o  
empresario/a na sociedade. Resolución e corrección de actividades . 
 
� Segunda semana: Intereses, aptitudes e motivacións persoais para a carreira profesional. 
Itinerarios formativos. Resolución e corrección de actividades.  

� Terceira semana: O autoemprego. A procura de emprego. A toma de decisións sobre o 
itinerario persoal. Resolución e corrección de actividades.  

� Cuarta semana: Actividades complementarias. Dúbidas e repaso de contidos. 
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UNIDADE 8: Mercado de traballo. Relación laboral. Dereitos e deberes. 
                        1.Dereito do traballo . 
                        2. O mercado de traballo. Funcionamento . 
                                          2.1 O traballo. 
                                          2.2 O salario. 
                                          2.3 O contrato de traballo. 
                                          2.4 Suspensión do contrato de traballo. 
                                          2.5 Negociación colectiva. 
                                          2.6 Os conflitos de intereses. 
                        3. O desemprego. 
                        4. A Seguridade Social.  
                        5. Protección do traballador e beneficios sociais . 
                                          5.1 Protección do traballador . 
                                          5.2 Beneficios sociais. 
                        6 Riscos laborais. Normas. Planificación da protección na empresa. 
                                          6.1 Riscos laborais. 
                                          6.2 Prevención de riscos laborais . 
                                          6.3 Planificación da protección na empresa. 
 
Todos e cada un de nós, terá algunha vez na súa vida algún contacto co mercado de traballo, xa 
que para gañar a vida hai que traballar. No mercado de traballo intercámbiase traballo entre 
traballador e empresario a cambio dun salario. Este intercambio materialízase a través dun 
contrato de traballo.  
Como traballadores imos ter uns dereitos e uns deberes que cumprir, ao igual que o empresario. 
Así mesmo, veremos a protección do traballador, os beneficios sociais e os riscos laborais.  
Farase especial fincapé no desemprego coma unha característica particular do mercado de 
traballo, tan presente nos tempos actuais. Tamén nos centraremos nas medidas para intentar 
reducilo, así como nas recomendacións que debemos seguir para evitar caer nesta situación. 
 
 
Orientacións para a programación temporal  
 
Debido á importancia desta unidade e por ser unha situación que afecta a moito do noso 
alumnado, dedicarémoslle catro semanas ao estudo dos seus contidos.  
É recomendable ir facendo as actividades a medida que se van explicando os contidos teóricos.  
 
Primeira semana: Dereito do traballo. Contrato de traballo. Nómina. Actividades propostas.  
 
Segunda semana: Negociación colectiva. Convenio colectivo. Seguridade Social. Actividades.  
 
Terceira semana: Protección dos traballadores. Riscos laborais. Actividades.  
 
Cuarta semana: Repaso de contidos. Actividades complementarias. 
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4.CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS.  

 

• Partir dos coñecementos previos do alumnado e construír paulatinamente os novos contidos 

a través de actividades de adquisición, repaso e reforzo. 

• Relacionar os contidos curriculares coa vida cotiá próxima ao alumnado co obxectivo de 

crear interese e motivación. 

• Desenvolver a reflexión e o espírito crítico para fomentar a capacidade de razoamento e as 

iniciativas persoais. 

• Crear un clima escolar de aceptación mutua e de cooperación. 

• Proporcionar os medios necesarios para acadar unha atención individualizada, 

desenvolvendo as medidas de reforzo, agrupamento e adaptacións curriculares que sexan 

precisas. 

• Diversificar os instrumentos de avaliación e potenciar o seu carácter formativo. 

• Favorecer a reflexión e a intuición para conseguir que o alumnado teña unha iniciativa 

investigadora. 

• Potenciar a lectura e a busca de información e tratamento da información como fonte de 

coñecemento e entretemento. 

• Fomentar habilidades no alumnado para que sexa capaz de continuar a aprendizaxe de forma 

autónoma. 

• Potenciar as metodoloxías activas e participativas, combinando o traballo individual e o 

cooperativo. 

• Potenciar a aprendizaxe por proxectos. 

• Facer un uso habitual das TIC. 

• Recalcar o papel facilitador do profesorado. 

       Os contidos da área presentaranse organizados en conxuntos temáticos de carácter analítico 
e disciplinar, que aparecen denominados como bloques.    

      A Xeografía e Historia permite desenvolver unha metodoloxía que compare o inmediato e 
o afastado, o propio e o alleo, o máis concreto e o máis abstracto, xustificando así a importancia 
que no currículo debe concederse aos aspectos da XeografÍa, a Historia,  e a cultura de Galicia.  
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Non se pode esquecer, á hora de introducir contidos metodolóxicos, a importancia de saber 
interpretar fontes de diversa tipoloxía, a comprensión da multicausalidade e a intencionalidade 
na interpretación dos procesos, o uso adecuado da información e o manexo da documentación.  
A finalidade destas materias concrétase en dar unha visión global do mundo e un conxunto de 
valores para que os/as alumnos/as adopten unha actitude ética e comprometida dentro dunha 
sociedade plural e solidaria. O alumnado ten que se implicar na aprendizaxe e ten que adquirir 
as habilidades que lle permitan construír os seus propios esquemas explicativos para 
comprender o mundo no que vive, construír a súa identidade persoal, interactuar en situacións 
variadas e continuar aprendendo.  Na nosa práctica docente empregaremos os recursos 
didácticos necesarios que permitan desenvolver os contidos das materias de Ciencias Sociais 
(como compoñentes das competencias básicas) e,  deste xeito, poder alcanzar os obxectivos en 
cada materia. 
 

5. MATERIAIS E RECURSOS 
 

            En tódolos niveis, pero sobre todo nos primeiros cursos, é indispensable a utilización de 
dicionarios para axudar aos alumnos a adquirir un vocabulario propio da Xeografía e Historia e 
tamén para mellorar a súa capacidade linguística. Para a materia de Xeografía e Historia é 
fundamental a utilización de mapas murais tanto xeográficos como políticos, temáticos e 
históricos. Sería desexable que os alumnos dispuxeran de atlas propio, en su defecto deberán 
utilizar os do instituto. Consideramos fundamental para o traballo dos alumnos a utilización dun 
libro de texto que facilite o estudio da materia que explica o profesor, ademais é conveniente 
que teñan recollidos nun único libro os exercicios que se farán ao longo do curso; neste caso o 
departamento elexiu para  os cursos de 1º, 2º, 3º e 4º ESO : 
 _ Xeografía e Historia . Editorial Santillana. Proxecto Saber facer. 
           Na EPA utilizarase o material que para este ámbito ten colgado a xunta no seu portal 
educativo. 
 Tamén é importante a utilización de prensa, o IES dispón dunha completa biblioteca, que 
conta con varios periódicos diarios e semanais; cunha amplia colección de documentais e 
numerosas películas.  
 
            Como todas as aulas contan con pizarra dixital, utilizaranse todos os medios tecnolóxicos 
que fan posibles  a creación de materiais didácticos. Estas ferramentas ou materiais permiten ao 
profesor a xeración de dicionarios dixitais, biografías interactivas,o uso de blogues educativos 
e a publicación de documentos en bibliotecas dixitais, é dicir, a creación de contidos e 
información complementaria ao material didáctico. 
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6. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 
 

6.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

         Os instrumentos de avaliación empregados polo docente concrétanse en actividades a 
realizar polos alumnos: resposta a preguntas, presentación orais, resolución de exercicios, 
búsquedas de información, debates, etc. 
          O docente dará ó alumnado as instruccións para realizar cada unha das actividades, pero 
todas elas, tanto exames como intervencións orais, tanto traballos escritos na libreta como 
entregados aparte, serán valoradas seguindo uns criterios de cualificación que explicitamos a 
continuación: 
 

• Corrección: para que unha actividade sexa correcta, teñen que darse unha serie de 
condicións: 
• Adecuación: a actividade ocúpase do asunto que se pregunta e non outro calquera. 
• Coherencia: na argumentación non hai contradiccións. 
• Claridade: as explicacións son facilmente intelixibles (non son "escuras"). 
• Distinción: os conceptos empregados están definidos (non son "confusos"). 

• Actividade completa: significa que a actividade é desenvolvida esgotando, na medida do 
posible, o asunto do que trata. A actividade  completa maniféstase no emprego de tódolos 
conceptos relacionados co asunto. 

• Boa presentación: significa que o resultado final da actividade ten calidade estilística. A  
boa presentación maniféstase no coidado do material impreso, da ortografía e a dicción. 

• Autonomía: significa que a actividade é realizada por un mesmo. A autonomía 
maniféstase no uso dunha linguaxe propia, na reflexión sincera e no emprego de exemplos 
orixinais. 

• Adicación: significa que o alumno tentou superar as súas dificultades sen escatimar tempo 
e esforzo para que o resultado sexa satisfactorio. 

• Pertinencia: significa que as intervencións van dirixidas a realizar as actividades e non a 
obstaculizalas.  

• Respecto: significa que a palabra dos outros compañeiros e do profesor é escoitada de 
forma activa, e que a súa postura é valorada. 

• Colaboración: significa que nas actividades de grupo o resultado colectivo prima sobre 
as inclinacións individuais. 

Puntualidade: significa que se respectan os tempos establecidaos para as actividades. A 
puntualidade maniféstase na asistencia ás aulas, no remate das actividades e na entrega dos 
traballos. 
 
 
 
 6.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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O docente decidirá para cada actividade cales son os criterios relevantes a ter en conta. 

Por exemplo nunha exposición oral son relevantes a corrección, completude, presentación e 
autonomía. Nunha búsqueda de información en grupo, en cambio, a colaboración e o respecto 
poden ser tamén relevantes, namentres poden non selo a completude e a presentación. Unha vez 
determinados os criterios relevantes o docente poderá empregar  toda unha serie de rúbicas que 
imos poñer como anexo o final da programación.  

A cualificación de cada avaliación será a suma da cualificación das probas formais (ata 8 
puntos) e da cualificación das actividades diarias recollidas no caderno, en documentos 
separados e en intervencións orais (ata 2 puntos). Por tanto a avaliación sumativa final consistirá 
nun 80% en probas formais e nun 20% en traballo diario.  
 Con carácter xeral, a cualificación da avaliación final será a media das avaliacións 
parciais, acadando o enteiro superior ou inferior por redondeo en función de se se acadan as 5 
décimas ou non respectivamente. O docente poderá valorar os criterios actitudinais de modo 
que a súa cualificación permita o redondeo da cualificación de avaliación  no enteiro superior, 
tal como se especificou máis arriba. De modo extraordinario, un alumno poderá acadar unha 
cualificación superior á media aritmética correspondente cando a súa progresión durante o curso 
sexa tan intensa que acade un grao de aprendizaxe dos estándares moi superior ao realizado nas 
primeiras avaliacións. 
  
 
 
6.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
 
Promocionarán a materia todos aqueles alumos que acaden alomenos un 5 na cualificación final 
ordinaria. 
 
• Se farán un ou dous exames por avaliación. No segundo caso farase a media das dúas notas, 

agás se unha delas está cualificada con menos de tres puntos (consideramos que unha nota 
tan baixa demostra total descoñecemento da materia), 

•  valorarase o traballo diario cun máximo de 2 puntos, excepto en 1º ESO que se valorará ata 
3 puntos. 

•  A recuperación de cada avaliación será global e ao principio do seguinte trimestre. Tódolos 
alumnos suspensos deberán facer as recuperacións propostas polo profesor. 

• As faltas de ortografía suporán o desconto de 0,10 puntos por cada unha, ata un máximo de 3 
puntos. 

• Para superar a materia a nota media total deberá ser, como mínimo, un cinco; 
• Para obter a cualificación global, sumaranse as notas dos exames (cun mínimo de 3 puntos 

para facer media) e o traballo diario do alumno. 
• Os exámes supoñen o 80% da nota, o traballo diario  o 20%. Excepto en 1º ESO que os 

exames supoñen un 70% da nota e o traballo diario un 30%. 
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• En caso de non ter superadas as tres avaliacións ó final do curso, o departamento, para facilitar 
o aprobado, propón un exame final (non obrigatorio) sempre que o alumno haxa feito tódolos 
exames parciais, as recuperacións, asistira regularmente a clase e tivera unha actitude 
positiva.  

• Aqueles alumnos que cursen o Ámbito Social na EPA e que non acaden os obxectivos do 
módulo tres no mes de febreiro, teñen a posibilidade de recuperar no mes de maio, con un 
exame escrito global. Os de cuarto poden recuperar no mes de setembro. 

 As datas das probas serán marcadas pola xefatura de estudos. 
•  En caso de copiar nun exame, o alumno suspenderá esa proba e deberá facer a recuperación, 

se o exame é o final de xuño ou o extraordinario de setembro suspenderá dita proba.  
• Dado que a avaliación é contínua, entendemos como procedemento de avaliación 

extraordinario aquel que se aplique unha vez que a avaliación final ordinaria sexa negativa. 
Para eses casos haberá unha proba formal escrita no mes de xuño que puntuará sobre 10 
puntos e onde haberá que dar conta dos contidos mínimos esixibles para unha avaliación 
positiva. 

    No caso de suspender a proba extraordinaria de xuño haberá outra en setembro coas mesmas 
características. 
• Nas probas extraordinarias, o alumnado deberá ser moi escrupuloso coa puntualidade, xa que 

o seu incumprimento considerarase unha falta leve. Para unificar criterios o Departamento 
decide que cando se celebren os exames, o alumnado terá que esperar quince minutos para 
poder saír, e a partir dese momento non se deixará entrar a ninguén baixo ningún concepto. 

• Con respecto ós exames finais e extraordinarios, estes exames deben ser comúns para todos 
os alumnos e alumnas do mesmo nivel. 

 
 
 
 
7. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
QUE SE POIDAN TOMAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS  

 
Durante a dúas primeiras semanas de clase, faranse actividades de comprensión e expresión 
seleccionadas para comprobar en que medida se posúen as competencias necesarias para o 
seguimento da programación. Unha vez correxidas as actividades o docente adecuará o nivel de 
esixencia dos estándares de aprendizaxe ó nivel de competencias rexistradas no alumnado. Así 
mesmo contará coa información pertinente para, unha vez contrastada cos outros membros da 
xunta de avaliación inicial, decidir que medidas ordinarias ou extraordinarias de atención á 
diversidade deberá aplicar.  
 
 Os instrumentos para realizar dita avaliación pode ser un ou varios dos seguintes: 

- Observación sistemática. 
- Entrevista oral. 
- Cuestionario. 
- Análise de producións escritas. 
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- Proba específica. 
 
 

8.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.  

 

O alumnado que promocione de curso sen ter superadas todas as materias debe seguir un 

programa de reforzo para recuperalas e deberá superar a avaliación correspondente. 

 

1. Para  a ESO  o departamento de Xeografía e Historia, elaborou unhas caderno, a modo de 

actividade de recuperación de realización obrigatoria por parte do alumno que teña pendente 

algunha materia.  

2. Realizaranse, como mínimo, dous exames e, para o alumnado que o precise, un exame 

final no mes de maio. Ademais haberá un exame extraordinario en Setembro. 

3. O departamento establece  actividades complementarias (caderno)  que se  terán en conta 

no proceso de avaliación de materias pendentes,  pero sempre se respectará o dereito do 

alumnado aos exames antes sinalados. Os exames supoñerán o 70% da nota final, e as 

actividades o 30% da mesma.  Para obter a cualificación global, sumaranse as notas dos exames 

(cun mínimo de 3 puntos) para facer media,  máis as actividades (70%+30%). 

4. O calendario de exames será establecido e comunicado pola Xefatura de Estudos. 

5. No caso particular do alumnado do Plan de Mellora, o profesorado do curso realizará as 

actividades de reforzo e de apoio que lle permitan a recuperación das materias pendentes ao 

longo do desenvolvemento do programa, sendo a avaliación competencia do profesorado que 

imparte clase nel, coa colaboración dos departamentos implicados. 

 
 
 
 
 

 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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 Para atender as diferenzas entre o alumnado desta área contémplanse tres tipos de 
medidas ordinarias nos tempos e espazos das aulas habituais: 

 
• Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de reforzo para os 

alumnos que teñan grandes dificultades para acadar o grao mínimo de consecución dos 
estándares de aprendizaxe.  

• Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de ampliación para 
os alumnos que manifesten unha grande capacidade na aprendizaxe dos estándares. 

• Adaptación das metodoloxías de ensino-aprendizaxe en forma de traballo colaborativo 
entre alumnado con grao heteroxéneo de desenvolvemento de capacidades de modo que 
os máis avanzados titoricen aos que precisan algún tipo de reforzo. 
 

 Cando as medidas ordinarias se manifesten insuficientes o docente presentará á Xunta de 
avaliación inicial –na sesión correspondente- ou ao Departamento de orientación –en calquera 
momento do curso- a proposta para iniciar algunha das medidas extraordinarias de atención á 
diversidade habilitadas no centro: ACI ou reforzo educativo co docente de Pedagoxía 
terapéutica. Na avaliación final dos primeiros cursos da ESO o docente poderá propoñer, en 
caso de consideralo necesario, a execución de medidas extraordinarias de atención á diversidade 
de cara ao vindeiro curso, como son: agrupamentos específicos ( 2º ESO), reforzo en lingua ou/e 
matemáticas (en 1º ESO), titorías de estudo (2º ESO), reforzo de galego (aos exentos de francés) 
e Plan mellora (en 2º e 3º). 
 

Na avaliación final dos cursos de segundo da ESO do 2016/17 o docente da matería de 
Xeografía e Historia sinalou a necesidade de  dous ACI para alumnas que neste curso están 
repetindo 2ºESO. Dita ACI xa foi elaborada e entregada o Departamento de Orientación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.CONCRECCIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 
 
 A materia de Xeografía e Historia pretende, segundo o nivel, adquirir ou consolidar nos 

alumnos e alumnas unha madurez social, un espírito crítico e unha sensibilidade que lles permita 
coñecer e valorar a natureza e o seu patrimonio histórico e artístico e,  actuar de forma 
responsable e autónoma na sociedade actual. Isto supón a incorporación daqueles elementos que 
demanda a sociedade actual, tales como a educación para os dereitos humanos e a paz, educación 
cidadá, educación para a igualdade entre os sexos, educación ambiental, educación multicultural  
e europea … 
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 Estes temas transversais se desenvolverán de forma integrada nos contidos das diferentes 
materias e niveis. 
 
q A educación para os dereitos humanos e a paz pretende:  apreciar os dereitos e liberdades 

humanas como un logro irrenunciable da humanidade. Desenvolver actitudes de rexeitamento 
ás desigualdades sociais e económicas dos pobos e promover actitudes democráticas e de 
solidariedade con outros pobos e etnias. 

q A educación cívica pretende: desenvolver actitudes de tolerancia e respecto por ideas, 
opinións e crenzas que no coinciden coas propias. Formar un xuízo crítico e razoado dos 
problemas das sociedades contemporáneas. Comprender aqueles contidos de gran impacto 
social como a emigración, a violencia, o racismo… 

q A educación para a igualdade entre os sexos pretende: analizar criticamente a realidade e 
corrixir xuízos sexistas, rexeitar a violencia de xénero dando un tratamento equivalente e 
equilibrado ao papel semellante que xogan homes e mulleres no devir histórico. Consolidar 
hábitos non discriminatorios. 

q A educación ambiental pretende: comprender as consecuencias medioambientais que se 
derivan de certos acontecementos políticos, económicos ou científicos: conflitos bélicos, 
explotación abusiva de recursos naturais, os incendios forestais… valorar e respectar o 
patrimonio histórico, artístico, cultural e social, asumindo a responsabilidade da súa 
conservación e mellora. 

q A educación multicultural pretende: comprender o significado histórico de culturas non 
europeas. Desenvolver actitudes de tolerancia e valoración respecto aos demais. 

 
Os temas transversais da Xeografía e Historia teñen varios temas comúns con outros 
departamentos como  o de  Ciencias naturais, o  de Galego, o de Lingua e Literatura 
española… cos que poderá intercambiar material ou compartir actividades. 
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11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe o docente guiarase polos seguintes indicadores: 
 
Dimensión Indicadores 
Planificación 1. Programo a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

2. Programo a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o desenvolvemento desta. 
3. Selecciono e secuencio de forma progresiva os contidos da programación da aula tendo en conta as particularidades de cada 
un dos grupos. 
4. Programo actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe. 
5. Planifico as clases de modo flexible, preparo actividades e recursos axustados á programación da aula e ás necesidades e 
aos intereses do alumnado. 
6. Establezo os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento do 
progreso de aprendizaxe dos meus alumnos e alumnas. 
7. Coordino a miña actividade co profesorado doutros departamentos que poidan ter contidos afíns á miña materia. 

Motivación do 
alumnado 

1. Proporciono un plan de traballo ao principio de cada unidade. 
2. Considero situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...). 
3. Relaciono as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade. 
4. Informo sobre os progresos conseguidos e as dificultades encontradas. 
5. Relaciono os contidos e as actividades cos intereses do alumnado. 
6. Estimulo a participación activa dos estudantes na clase. 
7. Promovo a reflexión dos temas tratados. 

Desenvolvemento da 
ensinanza 

1. Resumo as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade ou tema con mapas conceptuais, esquemas... 
2. Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, se é posible, cos xa coñecidos; intercalo preguntas aclaratorias; poño 
exemplos... 
3. Teño predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases. 
4. Optimizo o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade didáctica. 
5. Utilizo axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula. 
6. Promovo o traballo cooperativo e manteño unha comunicación fluída co alumnado. 
7. Desenvolvo os contidos dunha forma ordenada e comprensible para os alumnos e as alumnas. 
8. Presento actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da etapa educativa. 
9. Presento actividades de grupo e individuais. 

Seguimento e 
avaliación do 

1. Realizo a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación ao nivel do alumnado. 
2. Detecto os coñecementos previos de cada unidade didáctica. 
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Dimensión Indicadores 
proceso de 
ensinanza-
aprendizaxe 

3. Reviso, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela. 
4. Proporciono a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como poden melloralas. 
5. Corrixo e explico de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e das alumnas, e dou pautas para a mellora 
das súas aprendizaxes. 
6. Utilizo suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos. 
7. Favorezo os procesos de autoavaliación e coavaliación. 
8. Propoño novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non foron alcanzados suficientemente. 
9. Propoño novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados con suficiencia. 
10. Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, do nivel do alumnado, etc. 
11. Emprego diferentes medios para informar dos resultados ao alumnado e aos pais. 
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12.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 

 

 O departamento plantexará coa suficiente antelación á Vicedirección a realización de 

actividades complementarias e extraescolares. 

 

 

 

13.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO PRESENTE 
DOCUMENTO E PROCESOS DE MELLORA. 

 

 

      Os obxectivos da avaliación da programación ou da práctica docente no Departamento 

de,Xeografía e Historia son:       

• Detectar necesidades educativas concretas no alumnado e aplicar as medidas de atención 

á diversidade necesarias segundo as dificultades de aprendizaxe que presente  cada 

alumno/a.  

• Coñecer o grao de cumprimento das programacións didácticas nas distintas materias. 

• Valorar a posibilidade de introducir modificacións no desenvolvemento das 

programacións didácticas das materias do Departamento.  

• Ter un seguimento dos resultados académicos nas avaliacións nas materias de Xeografía 

e Historia. Valorar estes resultados e facer un seguimento ao longo do curso.   

      Os instrumentos para a avaliación da programación ou da práctica docente son, 

fundamentalmente despois de cada avaliación:   

_Aplicación de medidas de atención á diversidade nas materias de Xeografía e 

Historia. 

_ Informes de Xefatura de Estudos sobre resultados académicos.     

_ Valoracións presentadas polos membros do Departamento durante as reunións do 

Departamento.                                 

               _ Resultados académicos obtidos polo alumnado nas materias de Xeografía e Historia 

nas avaliacións.                    
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 Os membros do departamento revisarán mensualmente a temporalización dos contidos de 

cada materia, así como os aspectos didácticos necesarios para o seu mellor aproveitamento por 

parte dos alumnos. 

 

 Os membros do departamento analizarán ao final de cada avaliación os distintos aspectos 

do proceso de ensino-aprendizaxe en función dos resultados sumativos obtidos polos alumnos, 

implementando eventuais correccións durante o seguinte trimestre. 

 

 Na derradeira reunión os membros do departamento farán unha revisión xeral do curso e 

da programación para decidir que cousas modificar de cara ó curso vindeiro. Tal revisión e 

modificación ficará explícita na memoria de fin de curso. 
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ANEXO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                  IES. VILALONGA  
                                                                                 CURSO: 2018 / 2019.

Departamento de Xeografía e Historia.  

Formación Profesional Básica: 
Módulo profesional de 
Comunicación e Sociedade II  
 
 

 Unidade formativa 1: Comunicación en lingua galega e castelá II  
 Unidade formativa 3: Sociedade II 
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0 .-INTRODUCIÓN: 

O módulo de Comunicación e sociedade II ten unha duración de 135 horas e abrangue as seguintes materias: 

• Linguas Galega e Castelá: 67 horas. 

• Lingua Inglesa: 34 horas. 

• Ciencias Sociais: 34 horas. 
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1. Unidade formativa 1: Comunicación en linguas galega e 
castelá II 
Código: MP3012_13. 
Duración: 67 horas. 
 
1.1 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
� RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua 
galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando os principios da escoita 
activa, estratexias razoadas de composición e as normas lingüísticas correctas en cada caso. 
– CA1.1. Aplicáronse as técnicas da escoita activa na análise de mensaxes orais procedentes de 
diversas fontes. 
– CA1.2. Recoñeceuse a intención comunicativa e a estrutura e cohesión da comunicación oral, 
valorando posibles respostas. 
– CA1.3. Realizouse un uso correcto dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións 
e nas exposicións. 
– CA1.4. Aplicáronse as técnicas de organización de reunións e de participación nelas. 
– CA1.5. Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e 
aplicáronse na composición de mensaxes orais, valorando e eliminando os usos discriminatorios. 
– CA1.6. Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión das actividades gramaticais 
propostas 
 e na súa resolución. 
� RA2. Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escrita en lingua galega e en 
lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando á composición autónoma de textos 
de progresiva complexidade estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado. 
– CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa 
súa adecuación para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade. 
– CA2.2. Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando 
estratexias de reinterpretación de contidos. 
– CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos 
textos, recoñecendo posibles usos discriminatorios. 
– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o 
propósito comunicativo, revisando e reformulando as conclusións obtidas. 
_CA2.5. Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso académico ou profesional, 
recoñecendo  

os usos e os niveis da lingua, e pautas de elaboración. 
– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito 
que o texto final resulte claro, preciso e adecuado ao formato e ao contexto comunicativo. 
– CA2.7. Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título. 
– CA2.8. Desenvolvéronse pautas sistematizadas na preparación de textos escritos que permiten 
mellorar a comunicación escrita. 
– CA2.9. Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o formato 
e o público destinatario, utilizando un vocabulario correcto segundo as normas lingüísticas e a 
finalidade. 
– CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais, 
comprobando a precisión e a validez das inferencias realizadas. 
� RA3. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua castelá 
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desde o século XIX ata a actualidade, recoñecendo a intención do autor ou da autora e 
relacionándoos co seu contexto histórico, sociocultural e literario. 
– CA3.1. Describíronse os movementos literarios en lingua castelá no período considerado, 
recoñecendo as obras máis representativas. 
– CA3.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, 
situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados. 
– CA3.3. Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras 
literarias. 
– CA3.4. Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, 
os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos. 
– CA3.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua 
castelá, recollendo de forma analítica a información correspondente. 
� RA4. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua galega desde comezos do 
século XX ata a actualidade, recoñecendo a intención da autora ou do autor e relacionándoos co seu 
contexto histórico, sociocultural e literario. 
– CA4.1. Describíronse os movementos literarios en lingua galega no período considerado, 
recoñecendo as obras máis representativas. 
– CA4.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, 
situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados. 
– CA4.3. Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras 
literarias. 
– CA4.4. Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, 
os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos. 
– CA4.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua 
galega, recollendo de forma analítica a información correspondente. 
� RA5. Coñece e valora a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español e as 
principais características das variedades xeográficas da lingua galega e da lingua castelá, así como 
as distintas etapas, desde comezos do século XX, da historia social da lingua galega e da lingua 
castelá, valorando a función do estándar, a necesidade de normalizar a lingua galega e rexeitando 
os prexuízos lingüísticos. 
– CA5.1. Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español, valorando 
a diversidade lingüística como un elemento de enriquecemento cultural e outorgándolle a todas as 
linguas o mesmo valor e a mesma función comunicativa. 
– CA5.2. Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega como símbolo da riqueza do 
noso patrimonio lingüístico. 
– CA5.3. Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 
lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX. 
– CA5.4. Valorouse a función do estándar de calquera lingua, así como a necesidade de normalizar 
a lingua galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos. 
 
 
 
 
1.1.2 Contidos básicos 
 
BC1. Utilización de estratexias de comunicación oral en lingua galega e en lingua 
Castelá. 
 

��Textos orais. 



 74 

��Técnicas de escoita activa na comprensión de textos orais. 

��Exposición de ideas e argumentos: organización e preparación dos contidos (ilación, sucesión e coherencia); 
estrutura. 
��Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral: organización da frase (estruturas gramaticais 
básicas en lingua galega e en lingua castelá); coherencia semántica. 
��Uso de recursos audiovisuais. 

��Técnicas de organización de reunións e de participación nelas. 
 
 
 
 
BC2. Uso de estratexias de comunicación escrita en lingua galega e en lingua castelá 

��Traballos, informes, ensaios e outros textos académicos, científicos e profesionais. 

��Aspectos lingüísticos para ter en conta: rexistros comunicativos da lingua e factores que condicionan o seu 
uso; variacións das formas deícticas en relación coa situación; estilo directo e indirecto. 
��Estratexias de lectura con textos académicos. 

��Presentación de textos escritos. 

��Comprensión e produción de textos escritos: conectores textuais (causa, consecuencia, condición e hipótese); 
formas verbais nos textos (perífrases verbais; concordancia e coherencia temporal e modal); sintaxe 
(complementos; frases compostas);estratexias para mellorar o interese da persoa receptora. 
��Léxico específico da familia profesional do título. 
 
BC3. Interpretación de textos literarios en lingua castelá desde o século XIX 

��Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria do período estudado. 

��A literatura en lingua castelá nos seus xéneros. 

��Evolución da literatura en lingua castelá desde o século XIX ata a actualidade. 

��Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lengua castelá. 
 
BC4. Interpretación de textos literarios en lingua galega desde comezos do século XX 

��Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria. 

��A literatura en lingua galega nos seus xéneros. 

��Evolución da literatura en lingua galega desde comezos do século XX ata a actualidade. 

��Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua galega. 
 
BC5. Coñecemento e respecto pola diversidade lingüística, a historia social da lengua galega e da lingua 
castelá desde comezos do século XX e valoración do estándar e da necesidade de normalizar a lingua galega. 
 

��A situación sociolingüística das linguas do Estado español. 

��A variedade interna da lingua castelá e da lingua galega. 

��Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá. 
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��Funcións e valor da lingua estándar. 

��Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso. 

��Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando o plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade. 
 

1.1.3.-Temporalización: 
1ª AVALIACiÓN 

-A comunicación e os textos. Clases de textos. Lectura e comprensión. -Narración, descrición e diálogo. 

-A Lingua e a súa organización. Nivel sintáctico. O enunciado e as súas clases. 

-O léxico do castelán. Palabras de orixe latino. 

-A renovación léxica. 

-Clases de palabras. Dominio da conxugación verbal. 

-A exposición. 

-A oración. Suxeito e predicado. 

-A modalidade oracional. 

-A argumentación. 

-Os complementos verbais. 

-A prescrición. 

-A oración. Recoñecemento das funcións oracionais básicas. 

-A oración simple e a oración composta. Diferencias. 

-A formación de palabras e as súas clases. 

-Principios básicos de ortografía. 

-A acentuación. 

-Signos de puntuación. 

-Usos da lingua. 

 
 
2ª AVALIACIÓN 

 

-Os medios de comunicación e a sociedade. Prensa. Radio. Televisión. Rede. 

-A oración simple e a oración composta. Recoñecer as súas diferencias. 

-A oración composta. Xustaposición e coordinación. 

-As abreviacións léxicas. 
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-A linguaxe publicitaria. 

-A oración composta. A subordinación. 

-Préstamos e estranxeirismos. 

-A literatura Romántica. Poesía, prosa e teatro. 

-A subordinación Substantiva. 

-O significado das palabras. Sinonimia e antonimia. 

-A literatura Realista. A narrativa. Análise de textos. 

-A subordinación adxectiva. 

-O significado das palabras. A hiperonimia e a hiponimia. 

-Principios básicos de ortografía. 

-A acentuación. 

-Os signos de puntuación. 

-Usos da lingua. 

 
3ª AVALIACIÓN 

-A literatura Modernista e a xeneración do 98. Análise de textos. Análise de textos. 

-A Subordinación adverbial. 

-A correlación verbal. 

-A literatura de entreguerras. Análise de textos. 

-O significado das palabas. A homonimia. 

-Literatura da época franquista. Análise de textos. 

-O texto. Unidade de comunicación. 

-A literatura actual. Lecturas. 

-Mecanismos de cohesión. 

-Principais marcadores do discurso. Significado e función. 

-O significado das palabras. Tabú e eufemismo. 

-Principios básicos de ortografía. 

-Os signos de puntuación. 

-A acentuación. 

-Usos da lingua. 
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1.2. Unidade formativa 3: Sociedade II 
� Código: MP3012_33. 

� Duración: 34 horas. 
 
1.2.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
� RA1. Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da súa evolución histórica, analizando 
os trazos básicos da súa organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión de transformacións 
e conflitos acaecidos. 
 
– CA1.1. Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a cimentaron, 
situándoas no tempo e no espazo. 
– CA1.2. Valorouse o modelo globalizado actual de relacións económicas mediante 
o estudo das transformacións económicas producidas como consecuencia das innovacións tecnolóxicas e os sistemas organizativos 
da actividade produtiva. 
– CA1.3. Categorizáronse as características da organización social contemporánea, en especial a galega e a española, analizando 
a estrutura e as relacións sociais da poboación actual e a súa evolución durante o período, utilizando gráficas e fontes directas 
seleccionadas. 
– CA1.4. Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas, elaborando explicacións causais e consecutivas 
que permitan desenvolver opinións  propias sobre os conflitos actuais. 
– CA1.5. Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, analizando a súa evolución, os seus principios e as súas institucións 
significativas, e argumentouse a súa influencia nas políticas nacionais dos países membros da Unión Europea. 
– CA1.6. Asociouse a evolución dos acontecementos históricos globais coa evolución 
histórica do Estado español e do territorio galego, identificando as súas fases de evolución, os principais conflitos e a súa situación 
actual. 
– CA1.7. Identificáronse os trazos esenciais da arte contemporánea, en especial a galega e a española, e a súa evolución ata os 
nosos días, construíndo opinións e criterios propios de orde estética. 
– CA1.8. Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e describíronse as súas transformacións e 
os principais fitos de evolución nos seus sistemas organizativos e tecnolóxicos. 
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– CA1.9. Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que permitan a avaliación das aprendizaxes 
realizadas, utilizando o vocabulario preciso. 
– CA1.10. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo. 
� RA2. Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as organizacións políticas e 
económicas en que se manifesta, inferindo pautas de actuación para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos 
devanditos principios. 
– CA2.1. Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal de Dereitos 
Humanos e a súa situación no mundo de hoxe, valorando a súa implicación para a vida cotiá. 
– CA2.2. Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de funcionamento das principais institucións internacionais, 
xulgando o seu papel nos conflitos mundiais. 
– CA2.3. Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos na extensión do modelo democrático, desenvolvendo 
criterios propios e razoados para a resolución destes. 
– CA2.4. Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español valorando o contexto histórico do seu desenvolvemento. 
 
– CA2.5. Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas relacións 
persoais e sociais do contorno, xulgando comportamentos propios e alleos e inferindo pautas e accións apropiadas para acomodar 
a actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan. 
– CA2.6. Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de traballo colaborativo e contraste de 
opinións 
 
1.2.2. Contidos básicos 
 
BC1. Valoración das sociedades contemporáneas 

� Construción dos sistemas democráticos: a Ilustración e as súas consecuencias, a sociedade liberal e a sociedade democrática. 

� Estrutura económica e a súa evolución. Principios de organización económica. 
Economía globalizada actual. A segunda globalización. Terceira globalización: problemas do desenvolvemento. Evolución do sector 
produtivo propio en Galicia e en España. 
� Relacións internacionais. Grandes potencias e conflito colonial. Guerra civil europea. 



 79 

Descolonización e guerra fría. Mundo globalizado actual. Principais institucións internacionais. Galicia e España no marco de 
relacións actual. 
� Construción europea. Galicia e España en Europa. 

� Arte contemporánea: ruptura do canon clásico; o cine e o cómic como entretemento de masas. 

� Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web. 
 
BC2. Valoración das sociedades democráticas 

� Declaración Universal de Dereitos Humanos: os dereitos humanos na vida cotiá; conflitos internacionais actuais. 

� Modelo democrático español: construción da España democrática; constitución Española. A organización do Estado español. O 
Estado das autonomías. O Estatuto de Autonomía de Galicia. 
� Principio de non discriminación na convivencia diaria. Resolución de conflitos. 

� Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. 
Preparación e presentación de información para actividades deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de 
opinións. 
 
 
 
1.2.3.TEMPORALIZACIÓN: 
 
1º AVALIACIÓN: 
 
_  A Ilustración e as súas consecuencias, a sociedade liberal e a sociedade democrática. 
_  Estrutura económica e a súa evolución: 
                                                 _ Sistemas coloniais e a segunda revolución Industrial. 
                                                 _ Crise económica e modelo económico keynesiano. 
                                                 _ A Globalización. 
                                                 _ A revolución da información e a comunicación. 
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2º AVALIACIÓN: 
 
_ Relacións Internacionais: 
                       _ Grandes potencias e conflicto colonial. 
                       _ Causas e desenrolo da Primeira Guerra Mundial e as súas consecuencias. 
 
                            _ Causas e desenrolo da Segunda Guerra Mundial e as súas consecuencias. 
                            _ A guerra civil española. 
                            _ Descolonización e guerra fría. 
                            _ A dictadura franquista. 
                            _  Mundo globalizado actual. 
                            _  Principais institucións  internacionais.  
                            _  Galicia e España no marco de relacións actual. 
                            _  Construción europea. Galicia e España en Europa. 
                          _   Arte contemporánea. 
 
3º AVALIACIÓN: 
 
_ Valoración das sociedades Democráticas :  
                  _  Os dereitos humanos. 
                  _  Conflitos internacionais actuais. 
                  _ Modelo democrático español: construción da España democrática; constitución Española. A organización do Estado 
español. O Estado das autonomías. O Estatuto de Autonomía de Galicia. 
_ Resolución de conflitos. 
 

2.-COMPETENCIAS E CONTIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: 
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O decreto que regula o segundo curso FP Básica fai referencia ás seguintes competencias e contidos transversais: 

1. As ensinanzas de formación profesional básica incluirán de xeito transversal no conxunto de módulos profesionais do ciclo os aspectos 
relativos ao traballo en equipo, á prevención de riscos laborais, ao emprendemento, á actividade empresarial e á orientación laboral dos alumnos 
e as alumnas, que terán como referente para a súa concreción as materias da educación básica e as exixencias do perfil profesional do título e 
as da realidade produtiva. 

2. Ademais, incluiranse aspectos relativos ás competencias e ós coñecementos relacionados co respecto polo ambiente e, de acordo coas 
recomendacións dos organismos internacionais e o establecido na Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, coa promoción da actividade física e 
a dieta saudable, acorde coa actividade que se desenvolva. 

3. Así mesmo, terán un tratamento transversal as competencias relacionadas coa compresión de lectura, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, e a educación cívica e constitucional.  

4. O currículo dos títulos profesionais básicos incluirán os elementos necesarios para garantir que as persoas que os cursen desenvolvan as 
competencias vinculadas ao “deseño universal”. 

5. Fomentarase o desenvolvemento dos valores de igualdade efectiva entre homes e mulleres, o coñecemento da realidade homosexual, 
bisexual, transexual, transxénero e intersexual e a prevención da violencia de xénero e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato 
e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, nomeadamente en relación cos dereitos das persoas con 
discapacidade, así como a aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz e o respecto 
polos dereitos humanos, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

No módulo Comunicación e Sociedade II traballaranse estes contidos transversais aproveitando os textos, exercicios ou outro material didáctico 
que se utilicen nas aulas para traballar os contidos básicos da materia.  

 

3.-ORIENTACIÓNS PEDAGÓXICAS:  
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Este módulo contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e contén a formación para que o alumnado sexa capaz de 
recoñecer as características básicas dos fenómenos relacionados coa actividade humana e mellorar as súas habilidades comunicativas.  

A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste módulo, que integra coñecementos básicos relativos a ciencias sociais, lingua galega e literatura, 
lingua castelá e literatura, e lingua inglesa, estará enfocada ao uso de ferramentas básicas da análise textual, á elaboración de información 
estruturada oral e escrita, á localización espazo-temporal dos fenómenos sociais e culturais, ao respecto pola diversidade de crenzas e ás pautas 
de relación cotiá en distintas sociedades e grupos humanos, involucrando o alumnado en tarefas significativas que lle permitan traballar de xeito 
autónomo e en equipo.  

Para facilitar a organización dos contidos, este módulo divídese en tres unidades formativas: Comunicación en linguas galega e castelá II, 
Comunicación en lingua inglesa II, e Sociedade II.  

A lingua galega e literatura, e a lingua castelá e literatura abórdanse desde un enfoque comunicativo que xustifica o seu tratamento integrado 
nunha única unidade formativa. En calquera caso, de acordo coa lexislación vixente, no proceso de ensino e aprendizaxe débense usar ambas 
as linguas nas destrezas de comprensión e de produción para que o alumnado finalice esta formación sendo competente nas dúas.  

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo estarán orientadas a:  

– Concreción dun plan personalizado de formación que teña como obxectivo lograr a integración do alumnado nas situacións de aprendizaxe 
propostas, mediante a aplicación de estratexias motivadoras.  

– Potenciación da autonomía na execución das actividades e na xestión do seu tempo de aprendizaxe, no ámbito das competencias e dos 
contidos do ámbito sociolingüístico.  

– Realización de dinámicas sobre o desenvolvemento de habilidades sociais que favorezan o asentamento de hábitos de disciplina e de 
traballo individual e en equipo.  

– Uso de estratexias, recursos e fontes de información ao seu alcance, fomentando o uso das TIC, que contribúan á reflexión sobre a 
valoración da información necesaria para construír explicacións estruturadas da realidade.  

– Uso de métodos globalizadores (proxectos, centros de interese, etc.) que permitan a integración do alumnado nas actividades de 
aprendizaxe, concretado nunha metodoloxía de traballo que os relacione coa actualidade.  
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– Programación de actividades que se relacionen, sempre que sexa posible, con capacidades que deriven do perfil profesional.  

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo en relación coa aprendizaxe das 
linguas están relacionadas con:  

– Uso da lingua na interpretación e na elaboración de mensaxes sinxelas orais e escritas, mediante o seu uso en distintos tipos de situacións 
comunicativas e textuais do contorno do alumnado.  

– Uso dun vocabulario adecuado ás situacións do seu contorno, que orientará a concreción dos contidos, das actividades e dos exemplos 
utilizados no módulo.  

– Selección e execución de estratexias didácticas que faciliten a autoaprendizaxe e que incorporen o uso da lingua en situacións de 
comunicación o máis reais posible, utilizando as posibilidades das tecnoloxía da información e da comunicación (correo electrónico, SMS, 
internet, redes sociais, etc.).  

– Uso das técnicas de comunicación para potenciar o traballo en equipo que permita a integración do alumnado nas actividades educativas 
con garantía de éxito.  

– Apreciación da variedade cultural e de costumes presentes no contorno do alumnado, en relación coas necesidades derivadas do uso da 
lingua con distintos falantes.  

– Desenvolvemento de hábitos de lectura que permitan a satisfacción coa produción literaria mediante o uso de textos seleccionados acordes 
ás súas necesidades e características.  

 

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo en relación coas ciencias sociais 
están relacionadas con:  

– Integración motivadora de saberes que permitan ao alumnado analizar e valorar a diversidade das sociedades humanas.  
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– Utilización de recursos e fontes de información ao seu alcance para organizar a información que extraia, para favorecer a súa integración 
no traballo educativo.  

– Recoñecemento da pegada do pasado na vida diaria mediante a apreciación da diversidade dos grupos humanos e os seus logros ao longo 
do tempo.  

– Valoración dos problemas do contorno do alumnado a partir da análise da información dispoñible e da formulación de explicacións 
xustificadas e a reflexión sobre a súa actuación ante estas, en situacións de aprendizaxe pautadas.  

– Potenciación das capacidades de observación e criterios para a satisfacción coas expresións artísticas mediante a análise pautada de 
producións artísticas arquetípicas, apreciando os seus valores estéticos e temáticos.  

– Recoñecemento da pegada do pasado na vida diaria mediante a apreciación da diversidade dos grupos humanos e os seus logros ao longo 
do tempo.  

– Valoración dos problemas do contorno do alumnado a partir da análise da información dispoñible e da formulación de explicacións 
xustificadas e a reflexión sobre a súa actuación ante estas, en situacións de aprendizaxe pautadas.  

• Potenciación das capacidades de observación e criterios para a satisfacción coas expresións artísticas mediante a análise pautada de 
producións artísticas arquetípicas, apreciando os seus valores estéticos e temáticos. 

 

4.-ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

1. A formación profesional básica organízase de acordo co principio de atención á  diversidade dos alumnos e as alumnas e co seu carácter de 

oferta obrigatoria. As medidas de atención á diversidade estarán orientadas a responder á diversidade do alumnado e á consecución dos 

resultados de aprendizaxe vinculados ás competencias profesionais do título, e responderá ao dereito a unha educación inclusiva que lles permita 

alcanzar os obxectivos e a titulación correspondente, segundo o establecido na normativa vixente en materia de dereitos das persoas con 

discapacidade e da súa inclusión social e laboral. 
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2. A consellería con competencias en materia de educación promoverá medidas metodolóxicas de atención á diversidade que permitan aos 

centros docentes, no exercicio da súa autonomía, unha organización das ensinanzas adecuada ás características dos alumnos e as alumnas, 

con especial atención no relativo á adquisición das competencias lingüísticas contidas nos módulos profesionais de Comunicación e sociedade 

I e II para os alumnos e as alumnas que presenten dificultades na súa expresión oral, sen que as medidas adoptadas supoñan unha minoración 

da avaliación das súas aprendizaxes. 

3. Os centros docentes, respectando os criterios de avaliación dos distintos módulos, adaptarán os tempos e os instrumentos. 

 

5.-INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

A avaliación dos alumnos e as alumnas dos ciclos de formación profesional básica terá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá 
orientar as súas aprendizaxes e as programacións educativas. 

A avaliación estará adaptada ás necesidades e á evolución dos alumnos e as alumnas, nomeadamente para as persoas en situación de 
discapacidade, para as que se incluirán medidas de accesibilidade que garantan unha participación non discriminatoria nas probas de avaliación.  

A materia está dividida en dúas partes, posto que vai ser impartida por dúas profesoras distintas. Polo tanto, á hora de avaliar, as porcentaxes 
da nota quedarán do seguinte xeito: 

• Bloque 1 _ Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais_: 70% da nota 

• Bloque 2 _ Inglés_: 30 % da nota 

O alumnado ten que sacar un cinco sumando as notas dos dous bloques para poder aprobar este módulo. Ademais, cómpre subliñar que se 
debe acadar unha nota mínima en cada bloque para que poidan sumar os dous. 



 86 

• No bloque 1: estas unidades formativas valen 7 puntos e o alumnado debe obter como mínimo 3,5 para sumarlle a unidade formativa 
seguinte. 

• No bloque 2: esta unidade formativa vale 3 puntos e o alumnado debe obter como mínimo 1,5 para sumarlle a unidade formativa 
anterior. 

No caso de que non obteñan estas porcentaxes mínimas en cada bloque, a materia estará suspensa. 

Os instrumentos de avaliación en cada un dos bloques son os seguintes: 

A.-BLOQUE 1: 70 % 

No inicio do curso a profesora presentará ao alumnado unha proba de “avaliación inicial” que terá como base un texto expositivo sobre un tema 
de actualidade xeral; a partir do mesmo, o alumno deberá contestar a varias cuestións de tipo morfosintáctico e relacionadas co contido do texto. 
Esta “avaliación inicial” servirá á profesora para establecer o punto de partida dos alumnos/as ao inicio do curso e non terá influencia nas 
cualificacións. 

Para obter a nota de cada avaliación puntuaremos inicialmente sobre o 100 % e logo ao final calcularemos o 70 % que vale este bloque. As 
porcentaxes quedan do seguinte xeito: 

• 70 %: Haberá dous exames escritos en cada avaliación que conterán contidos de Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais. Cada un 
puntuarase cunha nota máxima de 10 puntos. O alumnado deberá sacar na media dos dous exames unha nota mínima de 4 puntos. 

• 20 %: O traballo diario nas clases e as tarefas que se propoñan para a casa. 

• 10 %: O control dun libro de lectura en galego ou castelán. 

Se o alumnado acadou unha media mínima nos exames de catro puntos, calcularáselle o 70 % da nota e sumaráselle o 20% do traballo diario e 
o 10% do control do libro. Finalmente, á nota resultante calcularáselle o 70 % que valen as unidades formativas de Lingua Galega e Lingua 
Castelá e Ciencias Sociais. 
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Haberá un exame de recuperación de cada avaliación que se puntuará sobre 10 puntos. Para recuperar a avaliación deste bloque haberá que 
obter como mínimo 5 puntos. Logo calcularáselle o 70 % da nota e sumarase coa nota de inglés. 

O alumnado que, despois das recuperacións, teña suspensa unha avaliación poderá recuperala no exame final. No caso de que un/unha 
alumno/a teña suspensas máis de unha avaliación irá con toda a materia ao exame final de xuño. De non aprobar este exame, terá unha 
convocatoria extraordinaria. 

Todos os traballos e exames quedarán en poder da profesora unha vez revisados polo alumnado. 

O alumnado que sexa sorprendido copiando nun exame será sancionado co suspenso na avaliación; do mesmo xeito, no caso de que as 
evidencias de ter copiado se produzan despois de ter rematado o exame.  

No que se refire especificamente ao aspecto lingüístico establécese que cada falta ortográfica, monfosintáctica ou léxica descontará 0,10 puntos 
na cualificación final dos exercicios ou exames.  

Asemade, ao alumnado que non teña unha actitude e un comportamento adecuados na aula poderá restárselle da nota final de cada avaliación 
1 punto. 

 

B.-BLOQUE 2: 30 % 

 

6.-MATERIAIS E RECURSOS: 

O material básico de traballo para o alumno será o libro de texto, os apuntamentos ou as fotocopias entregadas pola profesora. 

Outro material: 

-Textos reais escritos e sonoros extraídos dos diferentes medios de comunicación. 



 88 

- Cadernos de ortografía, léxico, gramática e expresión escrita de Anaya, Rodeira ou Casals. 

- Dicionarios, enciclopedias,... 

- CD-ROM, DVD... 

- Ordenadores con acceso a Internet. 

En Lingua Galega traballarase con material elaborado pola profesora; mais nas unidades formativas de Lingua Castelá e Sociais empregarase 
o seguinte libro de texto:  

VV.AA.: Comunicación e sociedade II, Editex, 2014. 

 

Os libros de lectura obrigatoria que se deben propoñer na unidade formativa de Lingua Galega e Lingua Castelá aínda están por determinar. 

 

 

                                                                        Departamento Xeografía e Historia. 

                                                                                    IES. VILALONGA. 
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Anexo de Rúbricas. 
RÚBRICA XERAL (R1) 

CUALIFICACIÓN SIGNIFICADO VALOR DA 
NOTA 

MM Moi mal: a actividade non foi realizada 
ou foino de modo que non satisfaría 
ningún criterio. 

0% 

M Mal: a actividade foi realizada de modo 
que satisfaría de modo insuficiente os 
criterios de cualificación. 

25% 

R Regular: a actividade foi realizada de 
modo que satisfái de modo suficiente 
os criterios de cualificación. 

50% 

B Ben: a actividade foi realizada de modo 
que satisfai de modo notable os 
criterios de cualificación. 

75% 

MB Moi ben: a actividade foi realizada de 
modo que satisfai de modo excelente os 
criterios de cualificación. 

100% 

 

RÚBRICA DE CONCEPTOS (R2) 

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto. 
Usando un linguaxe histórico incorrecto e cometendo máis de 
dúas faltas de ortografía, gramática ou redacción. 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Resposta confusa e incompleta. Usando un linguaxe histórico 
incorrecto e cometendo máis de dúas faltas de ortografía, 
gramática ou redacción. 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

Resposta correcta que responde o esencial e presenta unha 
contextualización básica. Usando un linguaxe histórico correcta e 
cometendo dúas faltas de ortografía, gramática ou redacción. 

Notable 
(0,35-0,4) 

Resposta correcta, ben contextualizada, con aclaracións 
adicionais. Usando un linguaxe histórico axeitado e cometendo 
unha falta de ortografía, gramática ou redacción. 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

Resposta correcta, ben contextualizada, con aclaracións 
adicionais, ben exposta e axustada á extensión recomendada. 
Usando un linguaxe histórico axeitado e sen faltas de ortografía, 
gramática ou redacción. 
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RÚBRICA PARA A PREGUNTA DE TEORÍA (R3) 

Suspenso 
(0-0,6) 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta. 
Usando un linguaxe histórico incorrecto e cometendo máis de 
dúas faltas de ortografía, gramática ou redacción. 

Suspenso 
(0,9-1,2) 

Resposta confusa, que revela a incomprensión do problema 
presentado. Resposta incompleta, que revela a falla de 
coñecementos. Usando un linguaxe histórico incorrecto e 
cometendo máis de dúas faltas de ortografía, gramática ou 
redacción. 

Aprobado 
(1,5-1,8) 

Resposta correcta, que demostra o coñecemento do tema nas súas 
liñas xerais. Usando un linguaxe histórico correcta e cometendo 
dúas faltas de ortografía, gramática ou redacción. 

Notable 
(2,1-2,4) 

Resposta correcta, que demostra o coñecemento do tema, 
incluíndo precisións e aclaracións. Usando un linguaxe histórico 
axeitado e cometendo unha falta de ortografía, gramática ou 
redacción. 

Sobresaínte 
(2,7-3) 

Resposta correcta, que demostra o coñecemento do tema, 
incluíndo precisións e aclaracións. Resposta razoada e coherente 
que demostra capacidade argumentativa e de síntese, axustándose 
á extensión máxima recomendada. Usando un linguaxe histórico 
axeitado e sen faltas de ortografía, gramática ou redacción. 

 

RÚBRICA PARA A OBSERVACIÓN DO TRABALLO DIARIO (R4) 

 

 

C (0%) B (50%) A (100%) 
Non realiza a tarefa 
encomendada  no prazo 
solicitado/ Mantén unha 
actitude pasiva en clase en 
lugar de realizar o traballo 
encomendado 

Presenta a tarefa solicitada en prazo, 
pero non está completa ou contén 
certos erros/ Corrixe unha actividade, 
pero contén erros/ Realiza en clase 
parte da tarefa encomendada, pero non 
é participativo  ou limítase aos 
mínimos requeridos 

Presenta en prazo e 
correctamente a tarefa 
solicitada/ Corrixe unha 
actividade e resolve 
correctamente/ Mantén unha 
actitude activa e interesada, 
buscando a mellor solución 
ao traballo proposto 
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RÚBRICA DE COMENTARIO DE TEXTO. (R5) 

 

Excelente

5
Ben

3
Suficiente

2
Insuficiente

1
Mal

0

Autor

5%
As fontes
Indicar o tipo de fonte e as súas 
características. 5%

Encadrar a Fonte.
Data, lugar de elaboración e 
contextualización.

5%

Natureza do texo.
5%

Destinatario e finalidade.
5%

Tema ou ideas principais.

13%

Temas ou ideas secundarias.

12%

Estrututa do texto.

10%

Contexto histórico.

10%

Xuízo Crítico.

5%

Presentación. 5%

Sintaxe. 5%

Organización e coherencia.

5%

Redacción. 5%

Sinala correctamente o autor e fai unha 
breve rereferencia a biografía do autor ou 
autores e a súa relación coa temática.

Sinala o autor e fai unha breve rereferencia 
a biografía do autor ou autores, pero non 
sinala a súa relación coa temática.

Menciona o autor, pero sen comentar nada 
maís.

Identifica incorrectamente o autor ou 
contextualizao mal. Non fai ningunha referencia o autor.

Sinala e explica correctamente o tipo de 
fonte histórica e a súa importancia. Fai 
referncia a fonte a medida que realiza o 

Sinala o tipo de fonte historia e a sua 
importancia histórica.
Realiza mencións esporadicas a fonte.

Menciona o tipo de fonte a medida que vai 
facendo o comentario.

Identifica incorrectamente o tipo de fonte ou 
equivocase na súa importancia histórica. Non fai referencia a fonte.

Sinala correctamete a data, o lugar e o 
contexto onde se elaborou a fonte e fai 
unha breve mención a ela.

Sinala aproximadamente a data, o lugar e o 
contexto onde se elaborou a fonte e fai 
unha breve mención a ela.

Sinala a lo menos un dos seguintes 
elementos: a data, o lugar e o contexto 
onde se elaborou a fonte, pero non fai unha 
breve mención a ela.

Sinala incorrectamete a data, o lugar e o 
contexto onde se elaborou a fonte e non fai 
unha breve mención a ela.

Non encadra a fonte.

Indica o caracter fundamental da mensaxe 
que encerra o texto e explica 

Indica a quen vai dirixido o texto, e explica 
de forma sinxela, pero razoada, a súa 

Indica vagamente a quen vai dirixido o texto 
e que se pretende con el. Equivocase ó sinalar a natureza do texto. Non fai ningunha referencia a natureza do 

texto.

Indica correctamente, e de forma racional, a 
quen vai dirixido o texto e que se pretende 

Indica correctamentea quen vai dirixido o 
texto e que se pretende con el.

Menciona correctamente a quen vai dirixido 
o texto, pero equivocase na súa finalidade. 

Menciona de forma incorrecta o destinatario 
e a finalidade da fonte.

Non menciona nin o destinatario, nin a súa 
finalidade.

Sinala correctamente a idea principal e 
explicaa razoadamente, e relaciona coas 
ideas secundarias e a fonte.

Sinala correctamente a idea principal e 
explicaa razoadamente.

Sinala a idea principal e explicaa 
vagamente, e non a relaciona coas ideas 
secundarias e a fonte.

Sinala a unha idea principal erronea. Non fai mención as ideas principais.

Sinala correctamente a ideas secundarias e 
explicaa razoadamente, e relaciona coas 
ideas principais e a fonte.

Sinala correctamente as ideas secundarias 
e explicaa razoadamente.

Sinala as ideas secundarias e explicaas 
vagamente, pero non as relaciona coa idea 
principa ou coa fonte.

Sinala de forma incorrecta as ideas 
secundarias. Non fai mención das ideas secundarias.

Dividiu o texto correctamente en partes en 
función do contido que expresa, e explica 
razoadamente a lóxica desa estrutura.

Dividiu o texto correctamente en partes en 
función do contido que expresa, pero 
parafrasea os documentos.

A estrutura do texto non é a máis idonea, 
xa que mestura as cousas e carece de 
lóxica.

A estructura do texto é iloxica e sen 
funmanto. Non hai orde ou coherencia.

Encadra correctamente o texto: 
prantexando un antes, un durante e un 
despois do que comentan as fontes. 
Analizando o feito nas súas causas e 
consecuencias de forma lóxica e racional. 
Facendo referencia ós textos.

Encadra correctamente o texto: 
prantexando un antes, un durante e un 
despois do que comentan as fontes. 
Mencionando as súas causas e 
consecuencias de forma lóxica e racional.

Menciona as causas e as consecuencias do 
proceso histórico.

Non menciona as causas ou as 
consecuencias, ou faino de forma 
incorecta.

Non fai nunha mención as causas nin as 
consecuencias da fonte.

Fai unha exposición razoada e loxica, 
baseandose nos coñecementos previos, do 
acontecemento. Da unha explicación 
racional e sen subxectividade.

Fai unha exposición razoada e loxica, 
baseandose nos coñecementos previos, do 
acontecementos.

Fai unha exposición razoada e loxica, 
baseandose nos coñecementos previos, do 
acontecemento. Da unha explicación 
subxectiva.

O xuízo e completamente subxectivo e non 
esta baseado nos coñecementos previos, 
nin no documento.

Non fai unha valoración crítica.

A presentación é correcta e resulta doada 
de ler. A presentación e axeitada. A presentación é confusa. A presentación e confusa e difícil de ler. A presentación e incomprensible.

A sintaxe é correcta. Hai 1 ou 2 erros de sintaxe. Hai entre 3 e 5 erros de sintaxe. Hai máis de 5 erros de sintaxe. O texto esta cheo de erros de sintaxe.

O texto está organizado correctamente: os 
parágrafos e as ideas seguen un orde 
lóxico.

O texto está organizado correctamente: os 
parágrafos e as ideas seguen un orde 
lóxico case sempre.

O texto non está organizado 
completamente, en ocasións perdese a 
lóxica das ideas ou algúns nexos están mal 

O texto esta desorganizado e non hai unha 
relación lóxica entre as ideas presentadas.

Non hai ningún tipo de coherencia ou orde 
lóxica.

Non hai erros de grámatica, ortografía ou 
puntuación.

Hai entre 1 e 3 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 4 e 6 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 7 e 10 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai máis de 10 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Comentario de texto. EXAME

Made with iDoceo 4 lunes, 25 de julio de 2016
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Comentario de texto. (2)* Excelente
5

Ben
3

Suficiente
2

Insuficiente
1

Mal
0

Autor

2%
As fontes

Indicar o tipo de fonte e as súas 
características.

2%
Encadrar a Fonte.

Data, lugar de elaboración e 
contextualización.

2%

Natureza do texo.
2%

Destinatario e finalidade.
10%

Tema ou ideas principais.

20%

Temas ou ideas secundarias.

15%

Estrututa do texto.

10%

Contexto histórico.

5%

Xuízo Crítico.

10%

Organización e coherencia.

5%
Redacción.

Ortografia, gramática e sintaxe.10%
Presentación.

2%
Entrega.

5%

Sinala correctamente o autor e fai 
unha breve rereferencia a biografía do 

autor ou autores e a súa relación coa 
temática.

Sinala o autor e fai unha breve 
rereferencia a biografía do autor ou 

autores, pero non sinala a súa relación 
coa temática.

Menciona o autor, pero sen comentar 
nada maís.

Identifica incorrectamente o autor ou 
contextualizao mal. Non fai ningunha referencia o autor.

Sinala e explica correctamente o tipo 
de fonte histórica e a súa importancia. 

Fai referncia a fonte a medida que 
realiza o comentario.

Sinala o tipo de fonte historia e a sua 
importancia histórica.

Realiza mencións esporadicas a fonte.
Menciona o tipo de fonte a medida 

que vai facendo o comentario.
Identifica incorrectamente o tipo de 

fonte ou equivocase na súa 
importancia histórica.

Non fai referencia a fonte.

Sinala correctamete a data, o lugar e o 
contexto onde se elaborou a fonte e 

fai unha breve mención a ela.

Sinala aproximadamente a data, o 
lugar e o contexto onde se elaborou a 

fonte e fai unha breve mención a ela.

Sinala a lo menos un dos seguintes 
elementos: a data, o lugar e o contexto 
onde se elaborou a fonte, pero non fai 

unha breve mención a ela.

Sinala incorrectamete a data, o lugar e 
o contexto onde se elaborou a fonte e 

non fai unha breve mención a ela.
Non encadra a fonte.

Indica o caracter fundamental da 
mensaxe que encerra o texto e explica 

detalladamente a súa natureza.

Indica a quen vai dirixido o texto, e 
explica de forma sinxela, pero razoada, 

a súa natureza.
Indica vagamente a quen vai dirixido o 

texto e que se pretende con el.
Equivocase ó sinalar a natureza 

do texto.
Non fai ningunha referencia a natureza 

do texto.

Indica correctamente, e de forma 
racional, a quen vai dirixido o texto e 

que se pretende con el.

Indica correctamentea quen vai 
dirixido o texto e que se pretende con 

el.

Menciona correctamente a quen vai 
dirixido o texto, pero equivocase na 

súa finalidade. Ou viceversa.
Menciona de forma incorrecta o 

destinatario e a finalidade da fonte.
Non menciona nin o destinatario, nin a 

súa finalidade.

Sinala correctamente a idea principal e 
explicaa razoadamente, e relaciona 

coas ideas secundarias e a fonte.
Sinala correctamente a idea principal e 

explicaa razoadamente.
Sinala a idea principal e explicaa 

vagamente, e non a relaciona coas 
ideas secundarias e a fonte.

Sinala a unha idea principal erronea. Non fai mención as ideas principais.

Sinala correctamente a ideas 
secundarias e explicaa razoadamente, 

e relaciona coas ideas principais e a 
fonte.

Sinala correctamente as ideas 
secundarias e explicaa razoadamente.

Sinala as ideas secundarias e explicaas 
vagamente, pero non as relaciona coa 

idea principa ou coa fonte.
Sinala de forma incorrecta as ideas 

secundarias.
Non fai mención das ideas 

secundarias.

Dividiu o texto correctamente en 
partes en función do contido que 

expresa, e explica razoadamente a 
lóxica desa estrutura.

Dividiu o texto correctamente en 
partes en función do contido que 

expresa, pero parafrasea os 
documentos.

A estrutura do texto non é a máis 
idonea, xa que mestura as cousas e 

carece de lóxica.
A estructura do texto é iloxica e 

sen funmanto. Non hai orde ou coherencia.

Encadra correctamente o texto: 
prantexando un antes, un durante e un 

despois do que comentan as fontes. 
Analizando o feito nas súas causas e 

consecuencias de forma lóxica e 
racional. Facendo referencia ós textos.

Encadra correctamente o texto: 
prantexando un antes, un durante e un 

despois do que comentan as fontes. 
Mencionando as súas causas e 

consecuencias de forma lóxica e 
racional.

Menciona as causas e as 
consecuencias do proceso histórico.

Non menciona as causas ou as 
consecuencias, ou faino de forma 

incorecta.
Non fai nunha mención as causas nin 

as consecuencias da fonte.

Fai unha exposición razoada e loxica, 
baseandose nos coñecementos 

previos, do acontecemento. Da unha 
explicación racional e sen 

subxectividade.

Fai unha exposición razoada e loxica, 
baseandose nos coñecementos 

previos, do acontecementos.

Fai unha exposición razoada e loxica, 
baseandose nos coñecementos 

previos, do acontecemento. Da unha 
explicación subxectiva.

O xuízo e completamente subxectivo e 
non esta baseado nos coñecementos 

previos, nin no documento. Non fai unha valoración crítica.

O texto está organizado 
correctamente: os parágrafos e as 

ideas seguen un orde lóxico.

O texto está organizado 
correctamente: os parágrafos e as 
ideas seguen un orde lóxico case 

sempre.

O texto non está organizado 
completamente, en ocasións perdese 

a lóxica das ideas ou algúns nexos 
están mal utilizados.

O texto esta desorganizado e non hai 
unha relación lóxica entre as ideas 

presentadas.
Non hai ningún tipo de coherencia ou 

orde lóxica.

Non hai erros de grámatica, ortografía 
ou puntuación.

Hai entre 1 e 3 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 4 e 6 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 7 e 10 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai máis de 10 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

A presentación é correcta e resulta 
doada de ler. A presentación e axeitada. A presentación é confusa. A presentación e confusa e difícil 

de ler. A presentación e incomprensible.

Entregou o traballo antes da 
data limite. Entregou o traballo na data límite. Entregou o traballo cun día de retraso. Entregou o traballo con dous días 

de retraso.
Entregou o traballo fora dos prazos 

anteriores.

Comentario de texto. (2)*

Made with iDoceo 4 luns, 1 de outubro de 2018
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Comentario de HE. Exame (2) (2)* Moi ben
4

Ben
3

Regular
2

Mal
1

Moi Mal
0

Autor

2%

As fontes
Indicar o tipo de fonte e as súas 

características.
2%

Contexto histórico.
Causas.

10%

Tema ou ideas principais.

20%

Temas ou ideas secundarias.

20%

Contexto histórico
Consecuencias.

10%

Estrututa do texto.

6%

Xuízo Crítico.

5%
Natureza, destinatario e 

finalidade.
  5%

Organización e coherencia.

5%
Redacción. 10%

Presentación. 5%

Sinala correctamente ó(s) 
autor(es). Fai unha breve 
rereferencia a biografía do(s) 
autor(es) e a súa relación coa 
temática.

Sinala ó(s) autor(es).Fai unha 
breve rereferencia a biografía 
do(s) autor(es), pero non sinala a 
súa relación coa temática.

Menciona ó(s) autor(es), pero sen 
comentar nada maís.

Menciona ó(s) autor(es), pero 
equivocase nalgún dos datos ou 
na contextualización.

Non fai ningunha referencia ó(s) 
autor(es).

Sinala e explica correctamente o 
tipo de fonte histórica e a súa 
importancia. Fai referncia a fonte 
a medida que realiza o 
comentario.

Sinala o tipo de fonte historia e a 
súa importancia histórica.
Realiza mencións a fonte, 
contextualizando ben as fontes.

Sinala o tipo de fonte e a súa 
importancia histórica. Realiza 
mencións esporadicas a fonte.

Sinala o tipo de fonte, pero 
equivocase na súa importancia 
ou relevancia histórica, ou 
viceversa.

Non fai referencia a fonte.

Encadra correctamente o texto:  
manifestando correctamente as 
causas de forma lóxica e racional. 
Facendo referencia ós textos.

Encadra correctamente o texto:  
manifestando correctamente as 
causas de forma lóxica e racional.

Menciona as causas do 
proceso histórico.

Menciona algunha das causas de 
forma correcta, pero comete 
erros na sua explicación (datas, 
feitos históricos, ideas, etc.).

Non fai nunha mención as causas 
da fonte.

Sinala correctamente a(s) idea(s) 
principal/principais e explicaa(s) 
razoadamente, e relaciona coas 
ideas secundarias e a fonte.

Sinala correctamente a(s) idea(s) 
principal/principais e explicaa(s) 
razoadamente.

Sinala a(s) idea(s) principal/
principais e explicaa(s) 
vagamente, e non a relaciona 
coas ideas secundarias e a fonte.

Sinala correctamente algunha 
da(s) idea(s) principal/principais,e 
explicaa vagamente, pero 
outra(s) de forma incorrecta non 
a relaciona coas ideas 
secundarias e a fonte.

Non fai mención as ideas 
principais.

Sinala correctamente a ideas 
secundarias e explicaa 
razoadamente, e relaciona coas 
ideas principais e a fonte.

Sinala correctamente as ideas 
secundarias e explicaa 
razoadamente.

Sinala as ideas secundarias e 
explicaas vagamente, pero non 
as relaciona coa idea principa ou 
coa fonte.

Sinala correctamente algunha 
das ideas secundarias,e explicaa 
vagamente, pero outra(s) de 
forma incorrecta non a relaciona 
coas ideas secundarias e a fonte.

Non fai mención das ideas 
secundarias.

Encadra correctamente o texto:  
manifestando correctamente as 
consecuencias de forma lóxica e 
racional. Facendo referencia ós 
textos.

Encadra correctamente o texto:  
manifestando correctamente as 
consecuencias de forma lóxica e 
racional.

Menciona as consecuencias do 
proceso histórico.

Menciona algunha das 
consecuencias de forma correcta, 
pero comete erros na sua 
explicación (datas, feitos 
históricos, ideas, etc.).

Non fai nunha mención as 
consecuencias da fonte.

Dividiu o texto correctamente en 
partes en función do contido que 
expresa, e explica razoadamente 
a lóxica desa estrutura.

Dividiu o texto correctamente en 
partes en función do contido que 
expresa, pero parafrasea os 
documentos.

A estrutura do texto non é a máis 
idonea, xa que mestura as cousas 
e carece de lóxica.

A estrutura do texto non é a máis 
idonea, xa que mestura as cousas 
e é ilóxica.

Non hai orde ou coherencia.

Fai unha critica das fontes e 
establece un discuros racional e 
lóxica. Da unha explicación 
racional e con obxectividade.

Fai unha critica das fontes e 
establece un discuros racional e 
lóxica. Da unha explicación 
racional e sen obxectividade.

Fai unha critica das fontes 
confusa, pero  establece un 
discurso racional.

Fai unha critica das fontes 
confusa, pero non establece un 
discuros racional e lóxico. Da 
unha explicación irracional e 
subxectividade.

Non fai unha valoración crítica 
da fonte.

Menciona correctamente, e de 
forma racional, a quen vai 
dirixido o texto e que se 
pretende con el.

Menciona correctamentea quen 
vai dirixido o texto e que se 
pretende con el.

Menciona correctamente a quen 
vai dirixido o texto, pero 
equivocase na súa finalidade. Ou 
viceversa.

Menciona parcialmente a quen 
vai dirixido o texto e que se 
pretende con el.

Non menciona nin o destinatario, 
nin a súa finalidade.

O texto está organizado 
correctamente: os parágrafos e 
as ideas seguen un orde lóxico.

O texto está organizado 
correctamente: os parágrafos e 
as ideas seguen un orde lóxico 
case sempre.

O texto non está organizado, en 
ocasións perdese a lóxica das 
ideas ou algúns nexos están mal 
utilizados.

O texto esta desorganizado e hai 
unha relación confusa entre as 
ideas presentadas.

O texto esta desorganizado e 
non hai  relación entre as ideas 
presentadas.

Non hai erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 1 e 3 erros de 
grámatica, ortografía ou 

Hai entre 4 e 6 erros de 
grámatica, ortografía ou 

Hai entre 7 e 10 erros de 
grámatica, ortografía ou 

Hai máis de 10 erros de 
grámatica, ortogra´fia e 

A presentación é correcta e 
resulta doada de ler. A presentación e axeitada. A presentación é lexible. A presentación é lexible, pero 

costa lela. O
A presentación e confusa e difícil 
de ler.

Comentario de HE. Exame (2) (2)*

Made with iDoceo 4 luns, 1 de outubro de 2018
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Comentario de HE. Moi ben
4

Ben
3

Regular
2

Mal
1

Moi Mal
0

Autor

2%

As fontes
Indicar o tipo de fonte e as súas 

características.
2%

Contexto histórico.
Causas.

10%

Tema ou ideas principais.

20%

Temas ou ideas secundarias.

20%

Contexto histórico
Consecuencias.

10%

Estrututa do texto.

5%

Xuízo Crítico.

5%
Natureza, destinatario e 

finalidade.
  5%

Organización e coherencia.

5%
Redacción. 6%

Presentación. 5%
Entrega 5%

Sinala correctamente ó(s) autor(es). 
Fai unha breve rereferencia a 
biografía do(s) autor(es) e a súa 
relación coa temática.

Sinala ó(s) autor(es).Fai unha breve 
rereferencia a biografía do(s) 
autor(es), pero non sinala a súa 
relación coa temática.

Menciona ó(s) autor(es), pero sen 
comentar nada maís.

Menciona ó(s) autor(es), pero 
equivocase nalgún dos datos ou na 
contextualización.

Non fai ningunha referencia ó(s) 
autor(es).

Sinala e explica correctamente o 
tipo de fonte histórica e a súa 
importancia. Fai referncia a fonte a 
medida que realiza o comentario.

Sinala o tipo de fonte historia e a 
súa importancia histórica.
Realiza mencións a fonte, 
contextualizando ben as fontes.

Sinala o tipo de fonte e a súa 
importancia histórica. Realiza 
mencións esporadicas a fonte.

Sinala o tipo de fonte, pero 
equivocase na súa importancia ou 
relevancia histórica, ou viceversa.

Non fai referencia a fonte.

Encadra correctamente o texto:  
manifestando correctamente as 
causas de forma lóxica e racional. 
Facendo referencia ós textos.

Encadra correctamente o texto:  
manifestando correctamente as 
causas de forma lóxica e racional.

Menciona as causas do 
proceso histórico.

Menciona algunha das causas de 
forma correcta, pero comete erros 
na sua explicación (datas, feitos 
históricos, ideas, etc.).

Non fai nunha mención as causas 
da fonte.

Sinala correctamente a(s) idea(s) 
principal/principais e explicaa(s) 
razoadamente, e relaciona coas 
ideas secundarias e a fonte.

Sinala correctamente a(s) idea(s) 
principal/principais e explicaa(s) 
razoadamente.

Sinala a(s) idea(s) principal/
principais e explicaa(s) vagamente, 
e non a relaciona coas ideas 
secundarias e a fonte.

Sinala correctamente algunha da(s) 
idea(s) principal/principais,e 
explicaa vagamente, pero outra(s) 
de forma incorrecta non a relaciona 
coas ideas secundarias e a fonte.

Non fai mención as ideas principais.

Sinala correctamente a ideas 
secundarias e explicaa 
razoadamente, e relaciona coas 
ideas principais e a fonte.

Sinala correctamente as ideas 
secundarias e explicaa 
razoadamente.

Sinala as ideas secundarias e 
explicaas vagamente, pero non as 
relaciona coa idea principa ou coa 
fonte.

Sinala correctamente algunha das 
ideas secundarias,e explicaa 
vagamente, pero outra(s) de forma 
incorrecta non a relaciona coas 
ideas secundarias e a fonte.

Non fai mención das ideas 
secundarias.

Encadra correctamente o texto:  
manifestando correctamente as 
consecuencias de forma lóxica e 
racional. Facendo referencia ós 
textos.

Encadra correctamente o texto:  
manifestando correctamente as 
consecuencias de forma lóxica e 
racional.

Menciona as consecuencias do 
proceso histórico.

Menciona algunha das 
consecuencias de forma correcta, 
pero comete erros na sua 
explicación (datas, feitos históricos, 
ideas, etc.).

Non fai nunha mención as 
consecuencias da fonte.

Dividiu o texto correctamente en 
partes en función do contido que 
expresa, e explica razoadamente a 
lóxica desa estrutura.

Dividiu o texto correctamente en 
partes en función do contido que 
expresa, pero parafrasea os 
documentos.

A estrutura do texto non é a máis 
idonea, xa que mestura as cousas e 
carece de lóxica.

A estrutura do texto non é a máis 
idonea, xa que mestura as cousas e 
é ilóxica.

Non hai orde ou coherencia.

Fai unha critica das fontes e 
establece un discuros racional e 
lóxica. Da unha explicación racional 
e con obxectividade.

Fai unha critica das fontes e 
establece un discuros racional e 
lóxica. Da unha explicación racional 
e sen obxectividade.

Fai unha critica das fontes confusa, 
pero  establece un discurso 
racional.

Fai unha critica das fontes confusa, 
pero non establece un discuros 
racional e lóxico. Da unha 
explicación irracional e 
subxectividade.

Non fai unha valoración crítica 
da fonte.

Menciona correctamente, e de 
forma racional, a quen vai dirixido o 
texto e que se pretende con el.

Menciona correctamentea quen vai 
dirixido o texto e que se pretende 
con el.

Menciona correctamente a quen vai 
dirixido o texto, pero equivocase na 
súa finalidade. Ou viceversa.

Menciona parcialmente a quen vai 
dirixido o texto e que se pretende 
con el.

Non menciona nin o destinatario, 
nin a súa finalidade.

O texto está organizado 
correctamente: os parágrafos e as 
ideas seguen un orde lóxico.

O texto está organizado 
correctamente: os parágrafos e as 
ideas seguen un orde lóxico case 
sempre.

O texto non está organizado, en 
ocasións perdese a lóxica das ideas 
ou algúns nexos están mal 
utilizados.

O texto esta desorganizado e hai 
unha relación confusa entre as ideas 
presentadas.

O texto esta desorganizado e non 
hai  relación entre as ideas 
presentadas.

Non hai erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 1 e 3 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 4 e 6 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 7 e 10 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai máis de 10 erros de grámatica, 
ortogra´fia e puntuación.

A presentación é correcta e resulta 
doada de ler. A presentación e axeitada. A presentación é lexible. A presentación é lexible, pero costa 

lela. O
A presentación e confusa e difícil 
de ler.

Entregó antes da data establecida Entregó una data establecida Entregouno despois da data 
establecida. Non foi entregado.

Comentario de HE.

Made with iDoceo 4 luns, 1 de outubro de 2018
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RÚBRICAS DE COMENTARIO DE HISTORIA DA ARTE (R7) 

 

Comentario…e. EXAME.* Excelente
5

Ben
3

Suficiente
2

Insuficiente
1

Mal
0

Autor

10%

Contexto histórico.

10%

Tema ou ideas principais.

10%

Temas ou ideas secundarias.

8%

Características do Estilo

10%

Características do autor.

10%

Características técnicas.

10%

Xuízo Crítico.

8%
Presentación. 6%

Sintaxe. 6%

Organización e coherencia.

6%
Redacción. 6%

Sinala correctamente o nome do 
autor, da obra (ou nomes da obra) e 
a súa data exacta.

Sinala o nome do autor, da obra e a 
súa data aproximada.

Sinala o nome do autor, da obra (ou 
nomes da obra) ou a súa data 
aproximada. Hai algunha delas que 
falta

So sinala correctamente un dos 
seguintes elementos: o nome do 
autor, da obra (ou nomes da obra) e 
a súa data.

Non fai ningunha referencia o autor, 
nome da obra ou data.

Encadra correctamente a obra de 
arte: dando unha pequeno resume 
histórico e social da obra e a súa 
relevancia no período.

Encadra correctamente a obra de 
arte: mencionando datos histórico e 
social da obra e a súa relevancia no 
período.

Encadra correctamente a obra 
de arte.

Encadra incorrectamente o texto: 
dando unha pequeno resume 
historico e social da obra e a súa 
relevancia no período.

Non fai nunha mención ó 
contexto histórico.

Sinala correctamente a idea ou 
ideas principais e explicaas 
razoadamente. Relaciona as ideas 
principais co mencións a obra de 
arte.

Sinala correctamente a idea ou 
ideas principais e explicaas 
razoadamente.

Sinala correctamente a idea ou 
ideas principais.

Sinala a idea principal erronea de 
forma erronea ou incompleta. Non fai mención as ideas principais.

Sinala correctamente a ideas 
secundarias e explicaa 
razoadamente, e relaciona coas 
ideas principais e a obra de arte. 
Fancendo mención a propia obra.

Sinala correctamente as ideas 
secundarias e explicaa 
razoadamente.
Sinala correctamente a ideas 
secundarias e explicaa 
razoadamente, e relaciona coas 
ideas principais e a obra de arte.

Sinala correctamente a ideas 
secundarias.

Sinala de forma incorrecta as ideas 
secundarias ou de forma 
incompleta.

Non fai mención das ideas 
secundarias.

Explica todas as características do 
estilo correctamente, e aplicaas de 
forma clara a obra de arte. Usando 
un vocabulario artístico de forma 
correcta.

Explica a maioría das características 
do estilo correctamente, e aplicaas 
de forma escasa a obra de arte. 
Usando un vocabulario artístico de 
forma correcta.

Sinala as características do estilo, e 
aplicaas de forma clara a obra de 
arte. Usando un vocabulario 
artístico de forma correcta.

Explica de forma incorrecta as 
características da obra de arte.

Non fai mención as características 
do estilo da obra de arte.

Explica todas as características do 
autor da obra e a súa plasmación 
dentro desta de forma correcta. 
Ubicando a obra no período do 
artista e usando un vocabulario 
histórico.

Explica a maioría das características 
do autor da obra e a súa 
plasmación dentro desta de forma 
correcta. Ubicando a obra no 
período do artista e usando un 
vocabulario histórico.

Menciona algunha das 
características do autor da obra e a 
súa plasmación dentro desta de 
forma correcta. Ubicando a obra no 
período do artista e usando un 
vocabulario histórico.

Menciona de forma incorrecta as 
características do autor da obra. 
Non ubica a obra no período do 
artista.

Non menciona as características 
do autor.

Explica correcta e razoadamente as 
características técnicas artísticas: 
usando o vocabulario artístico de 
forma axeitada. Facendo referencia 
a obra de arte.

Explica correcta e razoadamente as 
características técnicas artísticas: 
usando o vocabulario artístico de 
forma axeitada.

Menciona as características técnicas 
artísticas: usando o vocabulario 
artístico escaso.

Menciona as técnicas artísticas 
escasamente, e sen vocabulario 
histórico, ou de forma incorrecta.

Non menciona nin as técnicas 
artísticas nin un vocabulario 
histórico.

Fai unha exposición razoada e 
loxica, baseandose nos 
coñecementos previos, da obra de 
arte. Da unha explicación racional e 
sen subxectividade.

Fai unha exposición razoada e 
loxica, baseandose nos 
coñecementos previos, da obra de 
arte.

Fai mención a importancia da obra 
da arte.

O xuízo e completamente 
subxectivo e non esta baseado nos 
coñecementos previos.

Non fai unha valoración crítica.

A presentación é correcta e resulta 
doada de ler. A presentación e axeitada. A presentación é confusa. A presentación e confusa e difícil 

de ler. A presentación e incomprensible.

A sintaxe é correcta. Hai 1 ou 2 erros de sintaxe. Hai entre 3 e 5 erros de sintaxe. Hai máis de 5 erros de sintaxe. O texto esta cheo de erros 
de sintaxe.

O texto está organizado 
correctamente: os parágrafos e as 
ideas seguen un orde lóxico.

O texto está organizado 
correctamente: os parágrafos e as 
ideas seguen un orde lóxico case 
sempre.

O texto non está organizado 
completamente, en ocasións 
perdese a lóxica das ideas ou 
algúns nexos están mal utilizados.

O texto esta desorganizado e non 
hai unha relación lóxica entre as 
ideas presentadas.

Non hai ningún tipo de coherencia 
ou orde lóxica.

Non hai erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 1 e 3 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 4 e 6 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 7 e 10 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai máis de 10 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Comentario de Obra de Arte. EXAME.*
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Comentario de Obra de Arte.* Excelente
5

Ben
3

Suficiente
2

Insuficiente
1

Mal
0

Autor

10%

Contexto histórico.

10%

Tema ou ideas principais.

10%

Temas ou ideas secundarias.

10%

Características do Estilo

10%

Características do autor.

10%

Características técnicas.

10%

Xuízo Crítico.

5%
Presentación.

5%
Sintaxe.

5%

Organización e coherencia.

5%
Redacción.

5%
Entrega.

5%

Sinala correctamente o nome do autor, 
da obra (ou nomes da obra) e a súa 
data exacta.

Sinala o nome do autor, da obra e a 
súa data aproximada.

Sinala o nome do autor, da obra (ou 
nomes da obra) ou a súa data 
aproximada. Hai algunha delas que 
falta

So sinala correctamente un dos 
seguintes elementos: o nome do 
autor, da obra (ou nomes da obra) e a 
súa data.

Non fai ningunha referencia o autor, 
nome da obra ou data.

Encadra correctamente a obra de arte: 
dando unha pequeno resume histórico 
e social da obra e a súa relevancia no 
período.

Encadra correctamente a obra de arte: 
mencionando datos histórico e social 
da obra e a súa relevancia no período.

Encadra correctamente a obra de arte.
Encadra incorrectamente o texto: 
dando unha pequeno resume historico 
e social da obra e a súa relevancia no 
período.

Non fai nunha mención ó 
contexto histórico.

Sinala correctamente a idea ou ideas 
principais e explicaas razoadamente. 
Relaciona as ideas principais co 
mencións a obra de arte.

Sinala correctamente a idea ou ideas 
principais e explicaas razoadamente.

Sinala correctamente a idea ou ideas 
principais.

Sinala a idea principal erronea de 
forma erronea ou incompleta. Non fai mención as ideas principais.

Sinala correctamente a ideas 
secundarias e explicaa razoadamente, 
e relaciona coas ideas principais e a 
obra de arte. Fancendo mención a 
propia obra.

Sinala correctamente as ideas 
secundarias e explicaa razoadamente.
Sinala correctamente a ideas 
secundarias e explicaa razoadamente, 
e relaciona coas ideas principais e a 
obra de arte.

Sinala correctamente a ideas 
secundarias.

Sinala de forma incorrecta as ideas 
secundarias ou de forma incompleta.

Non fai mención das ideas 
secundarias.

Explica todas as características do 
estilo correctamente, e aplicaas de 
forma clara a obra de arte. Usando un 
vocabulario artístico de forma 
correcta.

Explica a maioría das características do 
estilo correctamente, e aplicaas de 
forma escasa a obra de arte. Usando 
un vocabulario artístico de forma 
correcta.

Sinala as características do estilo, e 
aplicaas de forma clara a obra de arte. 
Usando un vocabulario artístico de 
forma correcta.

Explica de forma incorrecta as 
características da obra de arte.

Non fai mención as características do 
estilo da obra de arte.

Explica todas as características do 
autor da obra e a súa plasmación 
dentro desta de forma correcta. 
Ubicando a obra no período do artista 
e usando un vocabulario histórico.

Explica a maioría das características do 
autor da obra e a súa plasmación 
dentro desta de forma correcta. 
Ubicando a obra no período do artista 
e usando un vocabulario histórico.

Menciona algunha das características 
do autor da obra e a súa plasmación 
dentro desta de forma correcta. 
Ubicando a obra no período do artista 
e usando un vocabulario histórico.

Menciona de forma incorrecta as 
características do autor da obra. Non 
ubica a obra no período do artista.

Non menciona as características 
do autor.

Explica correcta e razoadamente as 
características técnicas artísticas: 
usando o vocabulario artístico de 
forma axeitada. Facendo referencia a 
obra de arte.

Explica correcta e razoadamente as 
características técnicas artísticas: 
usando o vocabulario artístico de 
forma axeitada.

Menciona as características técnicas 
artísticas: usando o vocabulario 
artístico escaso.

Menciona as técnicas artísticas 
escasamente, e sen vocabulario 
histórico, ou de forma incorrecta.

Non menciona nin as técnicas artísticas 
nin un vocabulario histórico.

Fai unha exposición razoada e loxica, 
baseandose nos coñecementos 
previos, da obra de arte. Da unha 
explicación racional e sen 
subxectividade.

Fai unha exposición razoada e loxica, 
baseandose nos coñecementos 
previos, da obra de arte.

Fai mención a importancia da obra 
da arte.

O xuízo e completamente subxectivo e 
non esta baseado nos coñecementos 
previos.

Non fai unha valoración crítica.

A presentación é correcta e resulta 
doada de ler. A presentación e axeitada. A presentación é confusa. A presentación e confusa e difícil 

de ler. A presentación e incomprensible.

A sintaxe é correcta. Hai 1 ou 2 erros de sintaxe. Hai entre 3 e 5 erros de sintaxe. Hai máis de 5 erros de sintaxe. O texto esta cheo de erros de sintaxe.

O texto está organizado 
correctamente: os parágrafos e as 
ideas seguen un orde lóxico.

O texto está organizado 
correctamente: os parágrafos e as 
ideas seguen un orde lóxico case 
sempre.

O texto non está organizado 
completamente, en ocasións perdese 
a lóxica das ideas ou algúns nexos 
están mal utilizados.

O texto esta desorganizado e non hai 
unha relación lóxica entre as ideas 
presentadas.

Non hai ningún tipo de coherencia ou 
orde lóxica.

Non hai erros de grámatica, ortografía 
ou puntuación.

Hai entre 1 e 3 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 4 e 6 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai entre 7 e 10 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Hai máis de 10 erros de grámatica, 
ortografía ou puntuación.

Entregou o traballo antes da 
data limite. Entregou o traballo na data límite. Entregou o traballo cun día de retraso. Entregou o traballo con dous días 

de retraso.
Entregou o traballo fora dos prazos 
anteriores.

Comentario de Obra de Arte.*
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RÚBRICA DE LIÑA DO TEMPO (R8) 

 

Liñas do tempo* Excelente
4

Ben
3

Suficiente
2

Insuficiente
1

Deficiente
0

Contido e Feitos

14.3%

Coñecemento 
do Contido

14.3%

Datas
14.3%

Recursos

14.3%

Apariencia
14.3%

Ortografía 
e gramática.

Neste caso vamos a 
ver como escribe o 

alumno.
14.3%

Temporalización
14.3%

Os feitos son 
precisos para todos 
os eventos 
reportados.

Os feitos son 
precisos para casi 
todos os feitos 
reportados.

Os feitos son 
precisos para a 
maioria (60%) dos 
feitos reportados.

Con frecuencia os 
feitos son 
incorrectos para os 
eventos reportados.

Ningún dos feitos 
esta colocado de 
forma correcta.

O alumno pode 
describir  con 
precisión (o 70% ou 
máis) dos feitos da 
liña do temposen 
referirse a esta e 
pode determinar a 
orde cronolóxica.

O alumno pode 
describir 
recisamente o 50% 
dos envento sen 
referirse a liña do 
tempo e pode 
rapidamente 
determinar a súa 
orde cronolóxica.

O alumno pode 
describir calquera 
evento da liña do 
tempo si se lle 
permite referise a ela 
e pode determinar a 
orde cronolóxica.

O alumno non pode 
usar a liña do tempo 
eficazmente para 
describir e comparar 
eventos.

O alumno non é 
capaz de entender 
nin explicar a liña do 
tempo.

Usa datas precisa e 
completas para cada 
evento.

Usa datas precisas e 
completas para casi 
todos os feitos.

Algunha data 
precisa foi incluida 
para casi todos os 
eventos.

As datas son 
incorrectas e faltan 
algúns feitos.

As datas e os feitos 
son incorrectos.

A liña do tempo 
conten entre 8 e de 
10 feitos 
relacionados co 
tema estudiado.

A liña do tempo 
conten entre 6 e 7 
feitos relacionados 
co tema estudiado.

A liña do tempo 
conten polo menos 
5 feitos relacionados 
co tema estudiado.

A liña do tempo 
conten entre 3 e 2 
feitos relacionados 
co tema estudiado.

Non conten feitos 
salientables co tema 
estudiado.

A liña do tempo e 
fácil de ler e 
comprensible. Esta 
ben ordenada.

A liña do tempo é 
facil de ler e 
comprensible.

A liña do tempo é 
medianamente 
comprensible.

A liña do tempo é 
difícil de ler.

A liña do tempo é 
incomprensible.

A sintaxe e 
ortografía son 
correctas. Foi 
corrixida no caso de 
cometer algún erro.

A sintaxe e 
ortografía son 
correctas. Foi 
corrixida, pero sigue 
mantendo 1 ou dous 
erros.

A sintaxe e 
ortografía son casi 
correcta. Foi 
corrixida, pero sigue 
mantendo tres ou 
catro erros.

A sintaxe e 
ortografía son 
incorrectas. Foi 
corrixida, pero sigue 
mantendo cinco ou 
máis erros.

A sintaxe e 
ortografía son 
incorrectas. Ten 
demasiados erros.

Entregou o traballo 
dentro do período 
de templo 
establecido.

Entregou o traballo 
cun día de retraso.

Entregou o traballo 
con dous días de 
retraso.

Entregou o traballo 
con máis de tres días 
de retraso.

Liñas do tempo*
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RÚBRICA DE LIÑA DO TEMPO DIXITAL (R9) 

 

Liñas do tempo: modelo dixital.* Excelente 4 Ben 3 Suficiente 2 Insuficiente 1 Deficiente 0

Contido e Feitos

11.1%

Coñecemento 
do Contido

11.1%

Datas

11.1%

Recursos

11.1%

Apariencia

11.1%

Ortografía e gramática.
Neste caso vamos a ver 
como escribe o alumno.

11.1%

Creatividade

11.1%

Elementos de apoio.

11.1%

Temporalización

11.1%

Os feitos son precisos 
para todos os eventos 
reportados.

Os feitos son precisos 
para casi todos os feitos 
reportados.

Os feitos son precisos 
para a maioria (60%) dos 
feitos reportados.

Con frecuencia os feitos 
son incorrectos para os 
eventos reportados.

Ningún dos feitos esta 
colocado de forma 
correcta.

O alumno pode describir  
con precisión (o 70% ou 
máis) dos feitos da liña 
do temposen referirse a 
esta e pode determinar a 
orde cronolóxica.

O alumno pode describir 
recisamente o 50% dos 
envento sen referirse a 
liña do tempo e pode 
rapidamente determinar 
a súa orde cronolóxica.

O alumno pode describir 
calquera evento da liña 
do tempo si se lle 
permite referise a ela e 
pode determinar a orde 
cronolóxica.

O alumno non pode usar 
a liña do tempo 
eficazmente para 
describir e comparar 
eventos.

O alumno non é capaz 
de entender nin explicar 
a liña do tempo.

Usa datas precisa e 
completas para cada 
evento.

Usa datas precisas e 
completas para casi 
todos os feitos.

Algunha data precisa foi 
incluida para casi todos 
os eventos.

As datas son incorrectas 
e faltan algúns feitos.

As datas e os feitos son 
incorrectos.

A liña do tempo conten 
entre 8 e de 10 feitos 
relacionados co tema 
estudiado.

A liña do tempo conten 
entre 6 e 7 feitos 
relacionados co tema 
estudiado.

A liña do tempo conten 
polo menos 5 feitos 
relacionados co tema 
estudiado.

A liña do tempo conten 
entre 3 e 2 feitos 
relacionados co tema 
estudiado.

Non conten feitos 
salientables co tema 
estudiado.

A liña do tempo e fácil 
de ler e comprensible. 
Esta ben ordenada.

A liña do tempo é facil 
de ler e comprensible.

A liña do tempo é 
medianamente 
comprensible.

A liña do tempo é difícil 
de ler.

A liña do tempo é 
incomprensible.

A sintaxe e ortografía son 
correctas. Foi corrixida 
no caso de cometer 
algún erro.

A sintaxe e ortografía son 
correctas. Foi corrixida, 
pero sigue mantendo 1 
ou dous erros.

A sintaxe e ortografía son 
casi correcta. Foi 
corrixida, pero sigue 
mantendo tres ou catro 
erros.

A sintaxe e ortografía son 
incorrectas. Foi corrixida, 
pero sigue mantendo 
cinco ou máis erros.

A sintaxe e ortografía son 
incorrectas. Ten 
demasiados erros.

Presenta orixinalidade e 
un diseño propi para a 
presentación e uso de 
elementos.

Presenta innovación na 
tarea encomendada.

Usa en ocasións 
elementos creativos.

Apenas usa elementos 
creativos.

Ausencia total de 
creatividade.

Completa a liña do 
tempo con imaxes, fotos, 
gráficos, videos, audios, 
etc.

Completa a liña do 
tempo con varios 
recursos de apoio.

Presenta algún recurso 
de apoio.

Presenta recursos, pero 
que non se axustan a liña 
do tempo.

Non presenta recursos.

Entregou o traballo 
dentro do período 
establecido.

Entregou o traballo cun 
día de retraso.

Entregou o traballo con 
dous días de retraso.

Entregou o traballo con 
máis de tres días de 
retraso.

Liñas do tempo: modelo dixital.*
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RÚBRICA TRABALLO DE BIOGRAFÍAS. (R10) 

 

Biografias . Traballo escrito.* Excelente
5

Ben
3

Suficiente
2

Insuficiente
1

Deficiente
0

Datos Biográficos

8.3%

Temas principais

8.3%

Estrutura da Biografía

8.3%

Contexto histórico.

8.3%

Xuizo crítico.
8.3%

Presentación.

8.3%

Sintaxe.
8.3%

Organización e coherencia 
da redación.

8.3%

Vocabulario histórico.
8.3%

Ortografía, gramática e 
signos de puntuación.

8.3%

Citas bibliograficas.

8.3%

Entrega.
8.3%

Os datos son correctos e 
dispostos de forma 
ordenada.

Os datos biográficos son 
correctos, pero estan 
desorganizados ou 
desordenados.

A maioría dos datos 
biográficos son correctos, 
pero esta dispostos de forma 
incorrecta e caótica.

Os datos biográficos son 
incorrecto e colocados de 
forma incorrecta.

Non aporta datos biograficos 
de interese.

Sinala acertadamente todas 
as ideas principais da vida do 
personaxe e da súa época.

Sinala acertadamente a maior 
parte das ideas principais da 
vida do personaxe coa súa 
época.

Sinala algunha das ideas 
principais da vida do 
personaxe coa súa época.

Sinala de forma incorrecta 
ideas principais da vida do 
personaxe coa súa época ou 
sitúas de forma incorrecta.

Non sitúa ningún dos temas 
de interese.

Dividiu o traballo en partes 
seguindo un orde 
cronolóxico, e explica o por 
que desa división.

Dividide en parte seguindo 
unha orde cronolóxica, pero 
non realiza un eixe 
cronolóxico correcto e 
razoado.

Divide correctamente a 
biografia en partes, pero 
segue unha orde incorrecta e 
con carencias

Non divide a biografía en 
partes ou faino mal e sen 
explicación.

Non ten ningunha estrutura 
ou orde.

Encaixar correctamente o 
personaxe na súa época e 
relacionando a súa vida cos 
feitos máis salientables do 
momento.

O encadramento histórico e 
incompleto, ou fai breves 
referencias ó contexto.

Realiza un encadre histórico 
parcial, e apenas fai 
referencía os feitos históricos.

Da un encadramento 
histórico incorrecto e non 
menciona os feito histórico 
máis importantes.

Non presenta ningunha 
referencia ó contexto 
histórico.

Realiza un xuizo crítico con 
razoamentos lóxicos e aporta 
datos de interese.

Realiza un xuizo crítico, pero 
dando opinións persoais sen 
fundamentar.

Da un xuizo persoal 
sen razoar.

Menciona cousas sobre o 
persoaxe pero sen sentido ou 
razoamento.

Non fai ningunha valoración 
personal do personaxe.

A presentación é correcta. 
Presenta fotos, enlaces, 
graficos ou imaxes para 
completar a información. O 
traballo presenta 
orixinalidade.

A presentación é correcta, e 
presenta algunha foto ou 
imaxe.

A presentación é axeitada os 
criterios. Pero presenta 
algunha deficiencia (portada, 
dificultade de lectura ou  con 
letra de dificil lectura.

O traballo non se axusta a 
algún dos criterios 
estabalecidos para o traballo.

A presentación é incorrecta 
en mais de un dos criterios 
establecidos.

As oracións son claras, ben 
redactadas e cunha boa 
sintaxe.

Hai máis de dos erros 
de sintaxe.

Hai entre 2 e 4 erros 
de sintaxe.

Hai máis de 4 erros 
de sintaxe.

O traballo esta cheo de erros 
de sintaxe.

O texto esta ben organiado e 
as ideas seguen un orde 
lóxico.

O texto está ben organizado, 
e as ideas seguen case 
sempre un orde lóxico.

O texto non esta ben 
organizado e as ideas perden 
a súa lóxica.

O texto esta desorganizado e 
a lóxica das ideas e 
inexistente.

Ausencia completa de 
organización e coherencia.

Usa a perfección un 
vocabulario histórico.

Usa de forma clara un 
vocabulario histórico.

Usa de forma ocasional o 
vocabulario histórico 

Apenas usa vocabulario 
histórico.

Non usa vocabulario 
histórico.

Non hai erros de ortografía, 
gramática ou de puntuación.

Hai algún erro de ortografía, 
gramática ou de puntuación.

Hai varios erros de ortografía, 
gramática ou de puntuación.

O texto presenta moitos erros 
de gramática, ortografía e 
puntuación.

Todo o texto esta cheo de 
erros de ortografía, gramática 
e puntuación.

Cita as fontes utilizadas e 
incorpora ó final unha 
bibliografía ordeada e 
detallada.

Cita case todas as fontes 
utilizadas e incorpora un 
esquema das fontes.

As fontes son correctas.
As fontes son incorrectas ou 
non estan ordenadas e son 
confusas.

Non hai bibliografía.

Entrega o traballo antes da 
data límite.

Entrega o traballo cun día 
de retraso.

Entrega o traballo con dous 
días de retraso.

Biografias . Traballo escrito.*
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RÚBRICAS DE TRABALLO ESCRITO. (R11) 

 

Traballo por escrito Excelente
5

Ben
3

Suficiente
2

Insuficiente
1

Deficiente
0

Datos 
8.3%

Temas principais

8.3%

Estrutura do traballo

8.3%

Contexto histórico.

8.3%

Xuizo crítico.
8.3%

Presentación.

8.3%

Sintaxe.
8.3%

Organización e coherencia 
da redación.

8.3%

Vocabulario histórico.
8.3%

Ortografía, gramática e 
signos de puntuación.

8.3%

Citas bibliograficas.

8.3%

Entrega.
8.3%

Os datos son correctos e 
dispostos de forma 
ordenada.

Os datos son correctos, pero 
estan desorganizados ou 
desordenados.

A maioría dos datos son 
correctos, pero esta 
dispostos de forma incorrecta 
e caótica.

Os datos son incorrecto e 
colocados de forma 
incorrecta.

Non aporta datos de interese.

Sinala acertadamente todas 
as ideas principais da 
temática requerida e da súa 
época.

Sinala acertadamente a maior 
parte das ideas principais da 
temática requerida coa súa 
época.

Sinala algunha das ideas 
principais da temática 
requerida  coa súa época.

Sinala de forma incorrecta 
ideas principais da temática 
requerida  coa súa época ou 
sitúas de forma incorrecta.

Non sitúa ningún dos temas 
de interese.

Dividiu o traballo en partes 
seguindo un orde 
cronolóxico, e explica o por 
que desa división.

Dividide en parte seguindo 
unha orde cronolóxica, pero 
non realiza un eixe 
cronolóxico correcto e 
razoado.

Divide correctamente a 
temática en partes, pero 
segue unha orde incorrecta e 
con carencias

Non divide a temática en 
partes ou faino mal e sen 
explicación.

Non ten ningunha estrutura 
ou orde.

Encaixar correctamente a 
temática na súa época e 
relacionando a súa vida cos 
feitos máis salientables do 
momento.

O encadramento histórico e 
incompleto, ou fai breves 
referencias ó contexto.

Realiza un encadre histórico 
parcial, e apenas fai 
referencía os feitos históricos.

Da un encadramento 
histórico incorrecto e non 
menciona os feito histórico 
máis importantes.

Non presenta ningunha 
referencia ó contexto 
histórico.

Realiza un xuizo crítico con 
razoamentos lóxicos e aporta 
datos de interese.

Realiza un xuizo crítico, pero 
dando opinións persoais sen 
fundamentar.

Da un xuizo persoal 
sen razoar.

Menciona cousas sobre o 
persoaxe pero sen sentido ou 
razoamento.

Non fai ningunha valoración 
personal do personaxe.

A presentación é correcta. 
Presenta fotos, enlaces, 
graficos ou imaxes para 
completar a información. O 
traballo presenta 
orixinalidade.

A presentación é correcta, e 
presenta algunha foto ou 
imaxe.

A presentación é axeitada os 
criterios. Pero presenta 
algunha deficiencia (portada, 
dificultade de lectura ou  con 
letra de dificil lectura.

O traballo non se axusta a 
algún dos criterios 
estabalecidos para o traballo.

A presentación é incorrecta 
en mais de un dos criterios 
establecidos.

As oracións son claras, ben 
redactadas e cunha boa 
sintaxe.

Hai máis de dos erros 
de sintaxe.

Hai entre 2 e 4 erros 
de sintaxe.

Hai máis de 4 erros 
de sintaxe.

O traballo esta cheo de erros 
de sintaxe.

O texto esta ben organiado e 
as ideas seguen un orde 
lóxico.

O texto está ben organizado, 
e as ideas seguen case 
sempre un orde lóxico.

O texto non esta ben 
organizado e as ideas perden 
a súa lóxica.

O texto esta desorganizado e 
a lóxica das ideas e 
inexistente.

Ausencia completa de 
organización e coherencia.

Usa a perfección un 
vocabulario histórico.

Usa de forma clara un 
vocabulario histórico.

Usa de forma ocasional o 
vocabulario histórico 

Apenas usa vocabulario 
histórico.

Non usa vocabulario 
histórico.

Non hai erros de ortografía, 
gramática ou de puntuación.

Hai algún erro de ortografía, 
gramática ou de puntuación.

Hai varios erros de ortografía, 
gramática ou de puntuación.

O texto presenta moitos erros 
de gramática, ortografía e 
puntuación.

Todo o texto esta cheo de 
erros de ortografía, gramática 
e puntuación.

Cita as fontes utilizadas e 
incorpora ó final unha 
bibliografía ordeada e 
detallada.

Cita case todas as fontes 
utilizadas e incorpora un 
esquema das fontes.

As fontes son correctas.
As fontes son incorrectas ou 
non estan ordenadas e son 
confusas.

Non hai bibliografía.

Entrega o traballo antes da 
data límite. Entregou na data límite. Entrega o traballo cun día 

de retraso.
Entrega o traballo con dous 
días de retraso.

Traballo por escrito

Made with iDoceo 4 luns, 1 de outubro de 2018
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RÚBRICA DE CADERNO DE CLASE (R12) 

 

Caderno de clase* Moi ben 5 Ben. 3 Regular 2 Mal. 1 Moi mal. 0

Actividades.

16.7%

Teoría.
Definicións, mapas 
de conceptos, 
apuntes.

16.7%

Fichas.

16.7%

Limpeza

16.7%

Elementos Clave

16.7%

Entrega
16.7%

As actividades están 
completas e 
correxidas 
correctamente.

As actividades  están 
feitas, pero non están 
correxidas 
correctamente

As actividades están 
incompletas  e sen 
correxir na metade 
das ocasións.

As actividades están 
incompletas e sen 
correxir en máis da 
metade das ocasións.

As actividades están 
sin facer e sen 
corrixir.

Todo está correcto.
Faltan partes das 
definicións, dos 
mapas conceptuais 
ou dos apuntes.

Faltan por copiar na 
libreta a metade dos 
esquemas, apuntes 
ou definicións.

Faltan por copiar na 
libreta máis da 
metade dos 
esquemas, apuntes 
ou definicións.

Faltan demasiadas 
cousas.

As fichas son 
correctas e están ben 
feitas e correxidas.
Están todas as fichas 
na libreta.

Faltan parte das 
fichas por facer ou 
están mal correxidas.
Están todas as fichas 
na libreta.

Falta a metade da 
ficha por facer ou 
están sen correxir. 
Ou falta algunha das 
fichas as fichas na 
libreta.

Falta máis da metade 
da ficha por facer e 
estan sen correxir.
Ou faltan a máis 
dunha ficha.

Non ten as 
fichas feitas.

A libreta está ben 
organizada e as 
cousas están claras: 
letra ben feita, 
apuntes ordenados, 
esquemas ben 
colocados, as cousas 
pasadas a limpo, etc.

A libreta esta 
suficientemente 
organizadas pero: a 
letra é lexible, as 
cousas están ben 
colocadas, pero as 
cousas non están ben 
pasadas a limpo.

As cousas están 
colocadas na libreta 
pero de forma caótica 
e desorganizada. A 
letra ás veces non é 
lexible e faltanlle 
moitas cousas.

A presentación e 
desorganizadas e a 
maioría das cousas 
non son lexible

Todo esta feito de 
forma desorganizada, 
non ten sentido e a 
letra é ilexible.

A libreta ou follas 
están correctamente 
identificadas e 
organizadas. A libreta 
presenta nome, 
curso, materia.

A libreta faltanlle 
cosas como o nome, 
curso, materia, etc.
As follas están soltas 
(sen funda ou sistema 
de suxección) mal 
colocadas ou non 
pegadas a libreta.

Faltan algunha das 
cousas como nome, 
curso, materia, etc.
As follas están rotas, 
destrozadas ou mal 
tratadas

Non presenta ningún 
dos elementos 
necesarios.

Non trouxo a libreta 
ou fichas.

Entregouna antes 
de prazo. Entregouna en prazo. Entregouna fora 

de prazo.

Caderno de clase*

Made with iDoceo 4 luns, 1 de outubro de 2018
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RÚBRICA DE TRABALLO EN GRUPO. AUTOAVALIACIÓN. (R 13) 

 

Traballo en grupo. Autoavaliación* Insuficiente. 1 Suficiente. 2 Ben. 3 Moi ben. 4

Aporta ideas

20%

Traballa en equipo

20%

Respecta a opinión 
dos demais

20%

Axuda ós 
compañeiros

20%

Temporalización

20%

Nunca aporta ideas 
ó proxecto

De vez en cando 
aporta ideas

Normalmente 
aporta ideas

Siempre está 
aportando ideas

Nunca traballa en 
equipo. Va á súa Ás veces colabora Habitualmente 

colabora co grupo
Siempre traballa 

en equipo

Nunca respecta nin 
escoita a opinión dos 

demais
Ás veces respecta a 
opinión dos demais

Habitualmente 
respecta ós demáis

Sempre escoita e 
respecta a opinión dos 

demais

Nunca axuda no 
procecto. Fai so a súa 

faena
Ás veces axuda ós 

compañeiros
Habitualmente axuda 
cando non ten trabajo 

que facer

Sempre axuda para 
que o proxecto 

funcione

Entregou o traballo con 
dous días de retraso.

Entregou o traballo cun 
día de retraso.

Entregou o traballo no 
período de tempo 

establecido.

Traballo en grupo. Autoavaliación*

Made with iDoceo 4 luns, 1 de outubro de 2018
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ANÁLISE 
FORMAL:  
 
INTERPRETACIÓN 
DO GRÁFICO 
 

 
Especifica correctamente o 
documento e explica con 
precisión os elementos 
asociados ao gráfico 

 
Especifica correctamente o 
documento en cuestión sinala 
someramente os elementos 

 
Especifica o documento de 
que se trata pero non sinala os 
elementos asociados 

 
Non especifica o 
documento de que se trata 
pero sinala os elementos 
asociados 

 
Non especifica 
correctamente o 
documento en cuestión 
nen os elementos 
asociados 

 
 

15% 
CL 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
DA 
INFORMACIÓN 
 

 
Describe con precisión e 
profundidade a información que 
se presenta no documento. 
Consegue determinar con 
precisión  o réxime fluvial e a 
posible conca fluvial 

 
Describe  a información que se 
presenta no documento sen 
profundizar nela.  Consegue 
determinar con precisión  o 
réxime fluvial e pero non a posble 
conca fluvial 

 
Desribe a información que se 
presenta no 
documento de maneira 
esquemática.  

 
Apenas fai referencia á 
información que aparece 
no documento,   

 
Non describe nengunha 
da información que 
aparece no mapa.  
Non consegue 
determinar con 
precisión  o réxime 
fluvial nen a súa conca 
fluvial   
 

 
 
 

35% 
CCMCT 

 
CONCLUSIÓNS:  
CONTIDOS 
RELACIONADOS 
 
50% 

 
É capaz de extaer as 
conclusións sobre a 
disponibilidade de auga e 
relacionalo coa influencia sobre 
a actividade humana, en canto a 
aproveitamento e necesidade de 
regulación 

 
É capaz de extaer as conclusións 
sobre a disponibilidade de auga e 
relacionalo coa influencia sobre a 
actividade humana, en canto a 
aproveitamento pero non ás súas 
necesidades de regulación 

 
Extae poucas conclusións 
sobre a disponibilidade de 
auga e a sua influencia sobre a 
actividade humana,  

 
Apenas extae algunha  
conclusión sobre a 
disponibilidade de auga e 
a súa influencia sobre a 
actividade humana 

 
Non extrae nengunha 
conclusión sobre a 
relación entre a 
disponibilidade e a 
influencia na actividade 
humana 

 
 

35% 
CAA 

PRESENTACIÓN : 
 
VOCABULARIO, 
REDACCIÓN, 
ORTOGRAFÍA 
 
10% 

 
Emprega o vocabulario 
especifico relacionado e redacta 
a resposta con coherencia e 
claridade expositiva. Non 
presenta mais de 3 faltas de 
ortografía 

 
Emprega o vocabulario especifico 
relacionado pero a resposta non é 
suficientemente coherente e 
fáltalle claridade expositiva. 
Presenta ata 7 faltas de ortografía 
 

 
Emprega o vocabulario  
específico, aínda que comete 
erros de expresión que non 
dificultan a claridade 
expositiva. Presenta ata 12 
faltas de ortografía 

 
Apenas emprega 
vocabulario específica, 
nen existe coherencia e 
claridade expostiva. 
Presenta ata 15 faltas de 
ortografía 

 
Non emprega o 
vocabulario específico, 
nen existe coherencia e 
claridade na resposta. 
Presenta mais de 15 
faltas de orotografía 

 
 

12% 
CL 

 
 
ENTREGA 

 
Entrega o traballo na data 
correspondente 

 
Entrega o traballo nos 3 días 
seguintes á data límite 

 
Entrega nos días 4 e 5 da data 
límite 

 
Entrega pasados os 5 días 
da data límite 

 
Non entrega o traballo 

 
3% 

CAA 

RÚBRICA PARA CALIFICAR A ANÁLISE DE HIDROGRAMA (R. 14) 
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 4 3 2 1 0  
 
ANÁLISE 
FORMAL:  
 
INTERPRETACIÓN 
DO GRÁFICO 
 

 
Define correctamente o 
documento. Define o sistema 
montañoso ao que corresponde 
e analizar os elementos que 
aparecen 

 
Define correctamente o 
documento. Define o sistema 
montañoso ao que corresponde e 
pero non analiza os elementos que 
aparecen 

 
Define correctamente o 
documento. Non é capaz de 
definir o sistema montañoso 
ao que corresponde pero 
analiza os elementos que 
aparecen 

 
Define correctamente o 
documento. Non é capaz 
de definir  o sistema 
montañoso ao que 
corresponde nin analiza 
os elementos que 
aparecen 

 
Non define 
correctamente o 
documento., nin o 
sistema montañoso ao 
que corresponde e 
tampouco analiza os 
elementos que aparecen 

 
 

15% 
CL 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
DA 
INFORMACIÓN 
 

 
Analiza os pisos vexetais  e é 
capaz de relacionalos cos 
factores que inflúen. 
Caracteriza as formacións 
vexetais que se suceden 

 
Analiza os pisos vexetais  e é 
capaz de relacionalos cos factores 
que inflúen. Non caracteriza as 
formacións vexetais que se 
suceden. 

 
Non hai análise dos pisos 
vexetais  ne relación cos 
factores que inflúen. Sen 
embargo caracteriza as 
formacións vexetais que se 
suceden .  

 
Apenas hai algunha 
análise ou explicación 
sobre os pisos altitudinais 
e as formacións vexetais 
existentes 

 
Non describe nengunha 
da información que 
aparece no mapa.  
 

 
 
 

35% 
CCMCT 

 
CONCLUSIÓNS:  
CONTIDOS 
RELACIONADOS 
 
 

 
É capaz de extaer as 
conclusións sobre os recursos 
vexetais a e relacionalo coa 
influencia sobre a actividade 
humana, en canto a 
aproveitamento e necesidade de 
regulación 

 
É capaz de extaer as conclusións 
sobre a disponibilidade de auga e 
relacionalo coa influencia sobre a 
actividade humana, en canto a 
aproveitamento pero non ás súas 
necesidades de regulación 

 
Extae poucas conclusións 
sobre a disponibilidade de 
auga e a sua influencia sobre a 
actividade humana,  

 
Apenas extae algunha  
conclusión sobre a 
disponibilidade de auga e 
a súa influencia sobre a 
actividade humana 

 
Non extrae nengunha 
conclusión sobre a 
relación entre a 
disponibilidade e a 
influencia na actividade 
humana 

 
 

35% 
CAA 

PRESENTACIÓN : 
 
VOCABULARIO, 
REDACCIÓN, 
ORTOGRAFÍA 
 
 

 
Emprega o vocabulario 
especifico relacionado e redacta 
a resposta con coherencia e 
claridade expositiva. Non 
presenta mais de 3 faltas de 
ortografía 

 
Emprega o vocabulario especifico 
relacionado pero a resposta non é 
suficientemente coherente e 
fáltalle claridade expositiva. 
Presenta ata 7 faltas de ortografía 
 

 
Emprega o vocabulario  
específico, aínda que comete 
erros de expresión que non 
dificultan a claridade 
expositiva. Presenta ata 12 
faltas de ortografía 

 
Apenas emprega 
vocabulario específica, 
nen existe coherencia e 
claridade expostiva. 
Presenta ata 15 faltas de 
ortografía 

 
Non emprega o 
vocabulario específico, 
nen existe coherencia e 
claridade na resposta. 
Presenta mais de 15 
faltas de orotografía 

 
 

12% 
CL 

 
 
ENTREGA 

 
Entrega o traballo na data 
correspondente 

 
Entrega o traballo nos 3 días 
seguintes á data límite 

 
Entrega nos días 4 e 5 da data 
límite 

 
Entrega pasados os 5 días 
da data límite 

 
Non entrega o traballo 

 
3% 

CAA 

RÚBRICA PARA CALIFICAR A ANÁLISE DE CLISERIE (R. 15) 
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 4 3 2 1 0  

 

ANÁLISE FORMAL:  

 

INTERPRETACIÓN 

DO GRÁFICO 

 

 
Define correctamente o 
documento. Localiza e 
identifica os distintos 
elementos atmosféricos que  e 
sinala as súas caracter´siticas 

 
Define correctamente o 
documento. Localiza e identifica 
os distintos elementos 
atmosféricos que  pero non 
especifica as súas caracer as súas 
características 

 
Define correctamente o 
documento. Non localiza nen 
identifica os distintos 
elementos atmosféricos e 
tampouco  especifica as súas 
caracer as súas características 

 
Apenas define o 
documento ne os 
elementos asociados 

 
Non define 
correctamente o 
documento nen aporta 
nengunha outra 
información 

 

 

15% 

CL 

 

 

INTERPRETACIÓN 

DA INFORMACIÓN: 

PREDICIÓN DO 

TEMPO 

 

 
Consegue determinar a 
situación na que se atopa o 
territorio representado e 
predecir as  precipitacións,  
temperaturas e vento 

 
Consegue  predecir as  
precipitacións,  temperaturas e 
vento  que corresponden á 
situación sinóptica representada. 
Non determinar a situación na 
que se atopa o territorio 
representado  

 
Apenas  predecir as  
precipitacións,  temperaturas 
e vento . Tampouco fai 
nengunha alusión á situación 
que afecta á Península 
 
 

 
 

 
Non consegue predecir 
nengún elemento do 
tempo atmosférico que 
correpsonde 
 

 

 

 

35% 

CCMCT 

 

CONCLUSIÓNS:  

CONTIDOS 

RELACIONADOS 

 

 

 
É capaz de relacionar o tempo 
atmosférico  cos factores 
xeográficos que determinan os 
climas españois 

 
Existe algunha relación entre o 
tempo e os factores xeográficos 
que determinan os climas 
españois 

 
Limítase a citar os factores 
xeográficos sen relacionar con 
nengún aspecto do mapa 
presentado 

 
 

 
Non aporta nengunha 
información sobre 
factores xeográficos 
que inflúen na 
diversidade climática 
española 

 

 

35% 

CAA 

PRESENTACIÓN : 

 

VOCABULARIO, 
REDACCIÓN, 
ORTOGRAFÍA 
 

 

 
Emprega o vocabulario 
especifico relacionado e 
redacta a resposta con 
coherencia e claridade 
expositiva. Non presenta mais 
de 3 faltas de ortografía 

 
Emprega o vocabulario especifico 
relacionado pero a resposta non 
é suficientemente coherente e 
fáltalle claridade expositiva. 
Presenta ata 7 faltas de 
ortografía 
 

 
Emprega o vocabulario  
específico, aínda que comete 
erros de expresión que non 
dificultan a claridade 
expositiva. Presenta ata 12 
faltas de ortografía 

 
Apenas emprega 
vocabulario específica, 
nen existe coherencia e 
claridade expostiva. 
Presenta ata 15 faltas de 
ortografía 

 
Non emprega o 
vocabulario específico, 
nen existe coherencia e 
claridade na resposta. 
Presenta mais de 15 
faltas de orotografía 

 

 

12% 

CL 

 

 

ENTREGA 

 
Entrega o traballo na data 
correspondente 

 
Entrega o traballo nos 3 días 
seguintes á data límite 

 
Entrega nos días 4 e 5 da data 
límite 

 
Entrega pasados os 5 días 
da data límite 

 
Non entrega o traballo 

 

3% 

CAA 

RÚBRICA PARA CALIFICAR A ANÁLISE DE MAPAS DO TEMPO  (R. 16) 
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 4 3 2 1 0  

 

 

 

SELECCIÓN DE 

NFORMACIÓN 

 
Consegue recopilar 
información suficientemente  
concreta para poder indagar no 
asunto requerido. Aporta un 
análise estilístico do tipo de 
documento/s de que se trata 

 
Consegue recopilar información 
suficientemente  concreta para 
poder indagar no asunto 
requerido. Non aporta nengún 
análise estilístico do tipo de 
documento/s de que se trata 

 
Consegue recopilar algunha 
información para poder 
indagar no asunto requerido. 
Apenas aporta análise 
estilístico do tipo de 
documento/s de que se trata 

 
 

 
 

 

 

15% 

CL 

 

 

ANALISE DA 

INFORMACIÓN  E O 

AUTOR DA MESMA 

 

 
Pode facer un pequeno resume 
da información empregada. 
Interpreta as motivacións, 
postura... que se manifesta 
no/s documento/s 

 
Pode facer un pequeno resume 
da información empregada. Pero 
non é capaz de interpreta as 
motivacións, postura... que se 
manifesta no/s documento/s 

 
Apenas resume a información 
nen interpreta as 
motivacións, postura... que se 
manifesta no/s documento/s 

 
 

  

 

 

35% 

CCMCT 

 

 

 

CONCLUSIÓNS 

 
Saca abundantes conclusións a 
partir da información 
empregada que relaciona 
correctamente coa realidade 
social na que se indaga e 
profundiza nos seus efectos 

 
Saca abundantes conclusións a 
partir da información empregada 
que relaciona correctamente coa 
realidade social na que se indaga 
pero non profundiza nos seus 
efectos 
 

 
Saca algunha conclusión a 
partir da información 
empregada que relaciona 
correctamente coa realidade 
social na que se indaga pero 
non profundiza nos seus 
efectos 
 

 
Apenas manifesta 
algunha conclusión ou 
relación entre a 
información traballada e 
a realidade social a tratar 

  

 

35% 

CAA 

 

PRESENTACIÓN : 

 

VOCABULARIO, 
REDACCIÓN, 
ORTOGRAFÍA 
 

10% 

 
Emprega o vocabulario 
especifico relacionado e 
redacta a resposta con 
coherencia e claridade 
expositiva. Non presenta mais 
de 3 faltas de ortografía 

 
Emprega o vocabulario especifico 
relacionado pero a resposta non 
é suficientemente coherente e 
fáltalle claridade expositiva. 
Presenta ata 7 faltas de 
ortografía 
 

 
Emprega o vocabulario  
específico, aínda que comete 
erros de expresión que non 
dificultan a claridade 
expositiva. Presenta ata 12 
faltas de ortografía 

 
Apenas emprega 
vocabulario específica, 
nen existe coherencia e 
claridade expostiva. 
Presenta ata 15 faltas de 
ortografía 

 
 

 

 

12% 

CL 

RÚBRICA PARA CALIFICAR TRABALLO DE SELECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN 
PERIODÍSTICA  (R. 17) 
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ENTREGA 

 
Entrega o traballo na data 
correspondente 

 
Entrega o traballo nos 3 días 
seguintes á data límite 

 
Entrega nos días 4 e 5 da data 
límite 

 
Entrega pasados os 5 días 
da data límite 

 
Non entrega o traballo 

 

3% 

CAA 

RÚBRICA PARA CALIFICAR A ANÁLISE DUNHA IMAXE DE PAISAXE NATURAL  (R. 18) 
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 4 3 2 1 0  

 

ANÁLISE FORMAL:  

 

Descripción da 

imaxe 

 

 
Describe o tipo de imaxe e os 
elementos que nela aparecen 
precisando nos detalles 

 
Describe o tipo de imaxe e algúns 
dos os elementos que nela 
aparecen  

 
Describe o tipo de imaxe pero 
non fai referencia aos 
elementos que nela aprecen 

 
Apenas define a imaxe 

 
 

 

 

15% 

CL 

 

 

ANÁLISE DOS 

ELEMENTOS 

NATURAIS 

 

 
Profundiza na explicación das 
características propias dos 
elementos do relevo que 
aprecen na imaxe. Acerta no 
clima e a localización da 
paisaxe 

 
Sinala someramente as 
características propias dos 
elementos do relevo que 
aparecen na imaxe. Acerta no 
clima e a localización da paisaxe 

 
Sinala someramente  as 
características propias dos 
elementos do relevo que 
aprecen na imaxe. Acerta no 
clima pero non a localización 
da paisaxe  

 
Apenas sinala  as 
características propias 
dos elementos do relevo 
que aprecen na imaxe. 
Non acerta o clima nen 
non a localización da 
paisaxe 

 
 

 

 

 

35% 

CCMCT 

 

CONCLUSIÓNS:  

CONTIDOS 

RELACIONADOS 

 

 

 
É capaz de analizar en 
profundidade as interrelacións  
entre o medio natural da 
paisaxe e a actividade humana 
atendendo a diferentes  ópticas 
(relevo, augas, vexetación...) 

 
Analiza someramente as 
interrelacións  entre o medio 
natural da paisaxe e a actividade 
humana atendendo a diferentes 
ópticas (relevo, augas, 
vexetación...) 

 
Analiza someramente as 
interrelacións  entre o medio 
natural da paisaxe e a 
actividade humana 
atendendo a diferentes 
ópticas (relevo, augas, 
vexetación...) 

 
Non existe practicamente 
análise das interrelacións 
medio natural-actividade 
humana. Frases soltas sen 
relación. 

 
 

 

 

35% 

CAA 

PRESENTACIÓN : 

 

VOCABULARIO, 
REDACCIÓN, 
ORTOGRAFÍA 
 

 

 
Emprega o vocabulario 
especifico relacionado e 
redacta a resposta con 
coherencia e claridade 
expositiva. Non presenta mais 
de 3 faltas de ortografía 

 
Emprega o vocabulario especifico 
relacionado pero a resposta non 
é suficientemente coherente e 
fáltalle claridade expositiva. 
Presenta ata 7 faltas de 
ortografía 
 

 
Emprega o vocabulario  
específico, aínda que comete 
erros de expresión que non 
dificultan a claridade 
expositiva. Presenta ata 12 
faltas de ortografía 

 
Apenas emprega 
vocabulario específica, 
nen existe coherencia e 
claridade expostiva. 
Presenta ata 15 faltas de 
ortografía 

 
 

 

 

12% 

CL 

 

 

ENTREGA 

 
Entrega o traballo na data 
correspondente 

 
Entrega o traballo nos 3 días 
seguintes á data límite 

 
Entrega nos días 4 e 5 da data 
límite 

 
Entrega pasados os 5 días 
da data límite 

 
Non entrega o traballo 

 

3% 

CAA 

RÚBRICA PARA CALIFICAR A ANÁLISE DUNHA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN (R. 19) 
 
 
 
 

 (R. 14) 
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 4 3 2 1 0  

 

ANÁLISE FORMAL:  

 

INTERPRETACIÓN 

DO GRÁFICO 

 

 
Especifica correctamente o 
documento. Identifica 
segundo a estructura por 
idade a forma da pirámide e 
a asocia coa fase do réxime 
de transición ao que 
pertence 

 
Especifica correctamente o 
documento. Identifica 
segundo a estructura por 
idade a forma da pirámide e 
pero non a asocia coa fase do 
réxime de transición ao que 
pertence 

 
Especifica correctamente o 
documento. Identifica 
segundo a estructura por 
idade a forma da pirámide e 
pero non a asocia coa fase do 
réxime de transición ao que 
pertence 

 
Fai algunha vaga 
mención ao tipo de 
documento ou á forma 
da pirámide 

 
 

 

 

15% 

CL 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

DA INFORMACIÓN 

 

 
Consegue identificar todos  
os sucesos demográficos 
que significativos que se 
reflexan na pirámide 

 
Consegue identificar algúns 
dos sucesos significativos que 
se reflexan na pirámide 

 
Apenas identificar un ou dous 
sucesos a partir dos entrantes 
e saíntes no perfil da pirámide 

 
 

  

 

 

35% 

CCMCT 

 

 

CONCLUSIÓNS:  

CONTIDOS 

RELACIONADOS 

 

 

 
É capaz de relacionar case 
todos os entrantes e saíntes  
cos feitos históricos que 
motivaron ditos 
comportamentos, 
profundizando na 
explicación 

 
É capaz de relacionar case 
todos os entrantes e saíntes 
cos feitos históricos que 
motivaron ditos 
comportamentos, pero estes 
feitos apenas son analizados 

 
Relacionar somentes algún 
dos entrantes  e saíntes que 
aparecen no perfil co feito 
histórico que os motiva, 
analizandoo brevemente  

 
Relacionar somentes 
algún dos entrantes  e 
saíntes que aparecen no 
perfil co feito histórico 
que os motiva, sen facer 
nenguna análise da 
relación   

  

 

35% 

CAA 

 

PRESENTACIÓN : 

 

VOCABULARIO, 
REDACCIÓN, 
ORTOGRAFÍA 
 

 

 
Emprega o vocabulario 
especifico relacionado e 
redacta a resposta con 
coherencia e claridade 
expositiva. Non presenta 
mais de 3 faltas de 
ortografía 

 
Emprega o vocabulario 
especifico relacionado pero a 
resposta non é 
suficientemente coherente e 
fáltalle claridade expositiva. 
Presenta ata 7 faltas de 
ortografía 
 

 
Emprega o vocabulario  
específico, aínda que comete 
erros de expresión que non 
dificultan a claridade 
expositiva. Presenta ata 12 
faltas de ortografía 

 
Apenas emprega 
vocabulario específica, 
nen existe coherencia e 
claridade expostiva. 
Presenta ata 15 faltas de 
ortografía 

 
 

 

 

12% 

CL 

 

 

ENTREGA 

 
Entrega o traballo na data 
correspondente 

 
Entrega o traballo nos 3 días 
seguintes á data límite 

 
Entrega nos días 4 e 5 da data 
límite 

 
Entrega pasados os 5 
días da data límite 

 
Non entrega o 
traballo 

 

3% 

CAA 
RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DE MAPAS E GRÁFICAS DE TEMÁTICA XEOGRÁFICA (R. 20) 
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 4 3 2 1 0  

 

 

ANÁLISE FORMAL 

 

 

 

 

 
Especifica correctamente 
o documento e sinala 
con precisión os 
elementos asociados 

 
Especifica correctamente o 
documento en cuestión sinala 
someramente os elementos 

 
Especifica o documento de 
que se trata pero non 
sinala os elementos 
asociados 

 
Non especifica o 
documento de que se 
trata pero sinala os 
elementos asociados 

  

 

15% 

CL 

 

EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 
Describe con precisión e 
profundidade a 
información que se 
presenta no documento 

 
Describe  a información que 
se presenta no documento 
sen profundizar nela 

 
Desribe a información que 
se presenta no 
documento de maneira 
esquemática 
 

 
Apenas fai referencia á 
información que aparece 
no documento 

  

 

35% 

CCMCT 

 

 

CONTIDOS 

RELACIONADOS 

 

 

 
Relaciona correctamente 
a información do 
documento cos contidos 
da unidade, 
profundizando neles 

 
Relaciona correctamente a 
información do documento 
cos contidos da unidade, 
aínda que sen profundizar 
neles 

 
Relaciona parcialmente a 
información do 
documento cos contidos 
da unidade 

 
Relaciona a información 
do documento cos 
contidos da unidade, aínda 
que presenta erros de 
asociación 

  

 

35% 

CAA 

PRESENTACIÓN : 

 

VOCABULARIO, 
REDACCIÓN, 
ORTOGRAFÍA 
 

 

 
Emprega o vocabulario 
especifico relacionado e 
redacta a resposta con 
coherencia e claridade 
expositiva. Non presenta 
mais de 3 faltas de 
ortografía 

 
Emprega o vocabulario 
especifico relacionado pero a 
resposta non é 
suficientemente coherente e 
fáltalle claridade expositiva. 
Presenta ata 7 faltas de 
ortografía 
 

 
Emprega o vocabulario  
específico, aínda que 
comete erros de expresión 
que non dificultan a 
claridade expositiva. 
Presenta ata 12 faltas de 
ortografía 

 
Apenas emprega 
vocabulario específica, 
nen existe coherencia e 
claridade expostiva. 
Presenta ata 15 faltas de 
ortografía 

  

 

12% 

CL 

 

 

ENTREGA 

 
Entrega o traballo na 
data correspondente 

 
Entrega o traballo nos 3 días 
seguintes á data límite 

 
Entrega nos días 4 e 5 da 
data límite 

 
Entrega pasados os 5 días 
da data límite 

 
Non entrega o traballo 

 

3% 

CAA 



 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


