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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 
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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). 

 
1.3 Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado  

1.3.1. Obxectivos do bacharelato: 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 
permitan:  
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 
unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de 
forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen 
de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 
real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

As capacidades recollidas nos tres anteriores epígrafes (a, b e c) son 

fundamentais a hora de construír os alicerces dunha comunidade 

cohesionada que poda autorreproducirse mellorando o clima 

socioeducativo do que o noso centro é unha peza fundamental, xa que 

debemos ter en conta sempre que somos o único centro de bacharelato 

do concello de Sanxenxo. Os nosos alumnos e alumnas formarán nun 

futuro inmediato a nova xeración de cidadáns de pleno dereito que 

xogarán un papel clave na nosa comunidade, tanto política como 

socioeducativa. 
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 
lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
Tendo en conta que una das principais actividades económicas da 

contorna do noso centro é o turismo, é fundamental dotar destas 

ferramentas ao noso alumnado, sen esquecer que para o ámbito 

universitario é fundamental o manexo das linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e 
da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, 
os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 
dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. Debemos de 

ter en conta sempre que preparamos desde o bacharelato a futuros 

alumnos universitarios e de ciclos formativos superiores polo que este 

obxectivo é fundamental. O noso alumnado goza dunha ampla oferta de 

formación tanto científica coma tecnolóxica, situada no ámbito máis 

próximo na USC ou na Universidade de Vigo, así como numerosos ciclos 

formativos superiores localizados na propia provincia. Polo que a 

consecución de dito obxectivo en alto grado é fundamental para garantir 

o éxito académico posterior que repercutirá a medio e longo prazo no 

propio desenvolvemento económico do ámbito do noso centro a través 

da preparación de profesionais cualificados e competentes. 

l) Na liña do exposto no punto anterior debemos facer comprender os 
elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
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do territorio, con especial referencia ao territorio galego e a súa propia 

comarca. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. Estas capacidades son esenciais a hora do desenvolvemento 

persoal así como no acceso ao mercado laboral ou en estudos superiores, 

por non esquecer a propia actividade empresarial. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio 
estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. Estas 

capacidades están destinadas tanto a formación persoal como a 

profesional e pública, nunha contorna especialmente depredada polo 

urbanismo descontrolado, ausente en moitos casos dun patrón estético 

respectuoso con entorno histórico-artístico e natural, é indispensable a 

formación estética e crítica dos futuros cidadáns de pleno dereito para 

que dita dinámica poda chegar a romperse. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. Debemos ter en 

conta que a nosa comarca foi no pasado un dos maiores centros de 

entrada de estupefacientes, así como estar alerta dos elevados índices de  

hábitos tóxicos (tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidade, etc.) 

que azotan Galicia en xeral e a nosa comarca en particular. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade 
viaria. Nun contexto poboacional tan disgregado e disperso como é o 

propio das Rías Baixas na que a nosa comarca é un lugar central cobra 

especial relevancia esta capacidade. O uso do transporte, tanto público 

como privado, é indispensable para a mobilidade na nosa contorna, polo 

que formar individuos concienciados redundará de maneira 

especialmente positiva. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, 
e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. Os nosos alumnos e alumnas han de ser conscientes do 

importante que é a conservación de todos estes elementos por si mesmos 

e como aportación a conservación global. 
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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. 

 



 3. 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 do Departamento de Xeografía e Historia.   
 
     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: 
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   1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)   A contribución 
dende a Xeografía e Historia á adquisición de esta 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 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 
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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 vai 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 PARA HISTORIA 
DO MUNDO CONTEMPRÁNEO DE 1º DE BACHARELATO. 

3.1 PRIMEIRO DE BACHARELATO: HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO. 
 
UNIDADES: 
 1.   O Antigo Réxime                                                                                                 9. A economía de entreguerras. A Gran Depresión. 
3. Revolucións liberais e nacionalismo.                                                                   10. O ascenso dos totalitarismos fascista e nazi. 
4. A Revolución Industrial                                                                                       11. La Segunda Guerra Mundial. 
5. Segunda Revolución Industrial e imperialismo.                                                  12. A Guerra Fría. 
6. Os cambios sociais. Orixe e desenvolvemento do movemento obreiro.              13. Evolución dos bloques nun mundo bipolar. 
7. As grandes potencias.                                                                                           14.Descolonización e tercer mundo. 
8. A Primeira Guerra Mundial.                                                                                 15. América no século XX. 
9. A Revolución rusa e a URSS.                                                                               16. Xeopolítica do mundo actual. 
                                                                                                                                    17.Globalización, crise e cambios socioculturais. 
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Bloque 1. O Antigo Réxime 
 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

X   ▪ Extrae os trazos do Antigo Réxime. ▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Identificación de ideas nun texto. 
▪ Lectura comprensiva de textos. 
▪  Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

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

X   ▪ Obtén e selecciona información relativa ao 
Antigo  Réxime. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 

▪ Busqueda de información  relevante, relativa o Antigo 
Réxime, e a expon. 

▪ R4 

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

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

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

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

X   ▪ Explica as transformacións do .Antigo Réxime 
que afectan a economía, a poboación e a 
sociedade. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

§  Proba escrita. 
§ R2 R3 R5 

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

X   ▪ Analiza a evolución dos trazos do Antigo 
Réxime do século XVII e o século XVIII. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5  

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

X    
▪ Desciibe as características do parlamentarismo 

inglés a partir de fontes históricas. 

▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 
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§ 2 ▪ HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do 
século XVII como formas que promoven o cambio 
político do Antigo Réxime. 

X   ▪ Distingue as revolucións inglesas do século 
XVII como formas que promoven o cambio 
político do Antigo Réxime, 

▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CCL 

▪ Busqueda de información e comentario da mesma. 

▪ R2 R3 R5 

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

X   ▪   Define,  as características fundamentais 
das ideas da Ilustración e das ideas do 
Liberalismo de comenzos do século XIX. 

▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CCL 

▪  Proba escrita. 
▪ R5 R1 

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

X   ▪ Analiza as semellanzas e diferenzas entre 
as ideas da Ilustración e o Liberalismo. 

▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CCL 

▪  Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

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

§ X    
▪ Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos 

en función dos conflictos en que interveñen. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CD 

▪ Comentario de mapas históricos 

▪ R4 R1 

§ 2 ▪ HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de arte do 
Rococó. 

§ X   ▪  Distingue as  obras de arte do Rococó. ▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪  Comentario de obras de arte. 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 
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Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 
 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

§ 3 ▪ HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira 
Revolución Industrial. 

§ X   § Identifica as causas da primeira 
Revolución Industrial. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

§ 3 / 4 ▪ HMCB2.2.1. Explica razoadamente a evolución cara 
á segunda Revolución Industrial. 

§ X   ▪     Explica  a evolución cara á segunda 
Revolución Industrial. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

§ 3 / 4 ▪ HMCB2.2.2. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas revolucións industriais. 

§ X   ▪   Analiza as dúas revolucións industriais. ▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

§ 3 / 4 ▪ HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países 
industrializados e as súas rexións industriais. 

§ X     Localiza nun mapa os países 

industrializados 
▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CD 

 
▪ Interpreta mapas temáticos. 
▪ R4 R1 

§ 3 / 4 ▪ HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o 
desenvolvemento económico do sector industrial dos 
primeiros países industrializados, a partir de fontes 
historiográficas. 

§ X    Interpreta  mapas temáticos  dos países 

industrializados e as súas rexións 

industriais 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ Busqueda de información. 

▪  Proba escrita. 
▪ R1 R4 
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§ 3 / 4 ▪ HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito ou o fracaso 
da industrialización en España e en Galicia.  

§ X   ▪  Debate en torno  da industrialización en 
España e en Galicia. 

▪ CSC 
▪ CAA 

▪ Debate sobre o tema. 

▪ R4 R1 

§ 3 / 4 ▪ HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis 
relevantes do século XIX asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 

§ X   ▪ Analiza os cambios sociais asociándoos ao 
proceso da Revolución Industrial. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

§ 4 / 5 ▪ HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a cidade 
industrial británica. 

§ X   ▪ Describe o plano  dunha cidade industrial. ▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Describe plano 
▪ R4 

§  

§ 4 / 5 ▪ HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos 
propios da vida nunha cidade industrial do século 
XIX. 

§ X   ▪  Identifica en imaxes os elementos propios da 
vida nunha cidade industrial do século XIX. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 

▪  Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 4 / 5 ▪ HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a 
evolución da extensión das redes de transporte: 
ferrocarril, estradas e canles. 

§ X   ▪ Comenta mapas sobre a evolución da 
extensión das redes de transporte 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CD 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

§ 4 / 5 ▪ HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das 
crises económicas e as súas posibles solucións a 
partir de fontes históricas. 

§ X   ▪  Explica as causas e consecuencias das crises 
económicas. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

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

§ X   ▪ Comparal: socialismo utópico, socialismo 
científico e anarquismo. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R11 R1 
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§ 5 ▪ HMCB2.6.2. Distingue e explica as características 
dos tipos de asociacionismo obreiro. 

§ X   ▪  Distingue as características dos tipos de 
asociacionismo obreiro. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R11 R1 

 
 
Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 
 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

§ 1 / 
2/ 3 

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

X   ▪ Realiza eixes cronolóxicos que inclúan os 
acontecementos da primeira metade do século 
XIX. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ Comenta e analiza gráficas. 

▪ R8 R4 

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

X   ▪ Analiza fontes históricas sobre a 
independencia dos Estados Unidos. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪  Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

§ 2 ▪ HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución 
Francesa de 1789. 

X   ▪  Explica as causas da Revolución Francesa de 
1789. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

§ 2 ▪ HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o 
desenvolvemento da Revolución Francesa. 

X   ▪ Explica esquematicamente o desenvolvemento 
da Revolución Francesa. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪  Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

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

X   ▪  Identifica nun mapa histórico a extensión do 
Imperio Napoleónico. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CD 

▪ Proba escrita. 
▪ R4R1 
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§ 2 ▪ HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as 
conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas 
coas súas consecuencias. 

X   ▪  Analiza as ideas defendidas e as conclusións 
do Congreso de Viena. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪  Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

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

X   ▪ Compara as causas e o desenvolvemento das 
revolucións de 1820, 1830 e 1848. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪  Comentario de texto. 

▪ R5 

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

X   ▪ Compara as causas e o desenvolvemento das 
revolucións de 1820, 1830 e 1848. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CD 

▪ Lectura comprensiva de textos. 
▪ R8 R1 

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

X   ▪ Establece as características propias da pintura, 
a escultura e a arquitectura do Neoclasicismo e 
o Romanticismo 

▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

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

X   ▪  Localiza no mapa coa súa cronoloxía a 
independencia das colonias 
hispanoamericanas 

▪ CSC 
▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪  Proba escrita. 
▪ R8 R1 
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Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 
 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

§ 4 / 6 ▪ HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se 
expliquen as cadeas causais e os procesos dentro do 
período de finais do século XIX e comezos do XX. 

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

▪ CSC 
▪ CAA 

§  
▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

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

 X  ▪ Elabora un eixe cronolóxico cos principais 
feitos  durante a segunda metade do século 
XIX. 

▪ CSC 
▪ CMCCT 
▪ CAA 

§  
▪ Proba escrita. 
▪ R8 R1 

§ 4 / 6 ▪ HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as 
características que permiten identificar a Inglaterra 
vitoriana.  

X X  ▪  Explica a partir de imaxes as características 
que permiten identificar a Inglaterra vitoriana. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 

▪  Análise de  imaxes  

▪ R4 R1 

§ 4 / 6 ▪ HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época de 
Napoleón III en Francia. 

X X  Analiza textos relativos á época de 
▪ Napoleón III en Francia 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

 
▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 4 / 6 ▪ HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os 
feitos que converten Alemaña nunha potencia 
europea durante o mandato de Bismarck. 

X X  ▪ Identifica os feitos que converten Alemaña 
nunha potencia europea. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 
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§ 4 / 6 ▪ HMCB4.3.1_  Analiza e define as causas e as 
consecuencias da expansión colonial da segunda 
metade do século XIX 

X X  ▪ Identifica as causas e as consecuencias da 
expansión colonial da segunda metade do 
século XIX. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪  Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

§ 4 ▪ HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias 
das potencias imperialistas. 

X   ▪  Localiza nun mapamundi as colonias das 
potencias imperialistas. 

▪ CSC 
▪ CD 
▪ CAA 

▪  Proba escrita. 
▪ R5 R1 

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

 X  ▪ Sabe recoñecer cadeas  entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪  Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

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

 X  ▪ Describe as relacións internacionais durante a 
Paz Armada. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪  Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

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

 X  ▪ Identifica  as causas da I Guerra Mundial. ▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

§ 7 ▪ HMCB4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos 
vinculados á I Guerra Mundial. 

 X  ▪ Analiza os símbolos  vinculados á I Guerra 
Mundial. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Búsqueda de información. 
▪ R4 R1 

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

 X    Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a 

partir de mapas históricos. 
▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 

▪ Proba escrita. 
▪ R5 R1 

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

 X  ▪  Analiza as consecuencias da I Guerra 
Mundial. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 
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Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 
 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

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

▪ CSC 
▪ CCL 

§  Exposicións orais individuais ou en grupos. 
§ R4 R1 

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

 X  ▪ Identifica e explica algunhas das causas da 
Revolución Rusa de 1917. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

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

 X  ▪ Compara a Revolución Rusa de febreiro de 
1917 coa de outubro de 1917. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R5 R1 

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

 X  ▪ Explica os acordos dos tratados de paz da I 
Guerra Mundial 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

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

 X  ▪ Analiza o papel que xoga a Sociedade de 
Nacións nas relacións internacionais 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪  Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 9 ▪ HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión.  X  ▪  Interpreta imaxes da Gran Depresión. ▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CD 

▪  Proba escrita. 
▪ R4 R1 
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§ 9 ▪ HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise 
económica de 1929. 

 X  ▪ Comenta gráficas que explican a  crise 
económica de 1929. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ Proba escrita. 
▪ R5 R1 

§ 10 ▪ HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o 
nazismo alemán. 

 X  ▪ Compara o fascismo italiano e o nazismo 
alemán. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

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

 X  ▪ Distingue  os símbolos dos fascismos 
europeos da primeira metade do século XX. 

▪ CSC ▪ Busqueda de información. 
▪ R4 R1 

§ 10 / 
11 

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

 X  ▪  Analiza  as relacións internacionais anteriores 
ao estoupido da II Guerra Mundial. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

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

 X  ▪ Identifica as causas desencadeadores da II 
Guerra Mundial a partir de fontes históricas. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

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

 X  ▪ .Explica as etapas da II Guerra Mundial ▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R8 R1 

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

 X  ▪ Analiza o desenvolvemento da II Guerra 
Mundial a partir de mapas históricos. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 11 ▪ HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II Guerra 
Mundial. 

 X  ▪ Describe as consecuencias da II Guerra 
Mundial. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 
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§ 11 ▪ HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o 
Holocausto levado a cabo pola Alemaña nazi. 

 X  ▪ Analiza imaxes que explican o Holocausto 
levado a cabo pola Alemaña nazi. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CD 

▪  Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

§ 11 ▪ HMCB5.10.2. Recoñece a significación do 
Holocausto na historia mundial. 

 X  ▪ Recoñece a significación do Holocausto na 
historia mundial. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Análise de documentos escritos e audiovisuais 

▪ R11  

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

  X ▪ Analiza  a  organización da ONU, e explica 
a súa intervención nas relacións 
internacionais 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

 
 
Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 
 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

 X  §   Localiza nun mapa os países que 
formaban os bloques comunista e 
capitalista. 

▪ CSC 
▪ CD 

▪  Proba escrita. 
▪ R4 R1 

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

 X  ▪  Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría 
a partir dun mapa histórico 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 

▪  Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

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

 X  ▪ Selecciona símbolos e imaxes que se 
identifiquen co mundo capitalista e o mundo 
comunista. 

▪ CSC ▪ Búsqueda de información. 

▪ R4 R1 
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§ 12 ▪ HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, imaxes, 
mapas e gráficas que expliquen a evolución de 
ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e 
sinala a que bloque pertence e algúns motivos que 
explican esa pertenza. 

 X  ▪ Analiza documentos que expliquen o 
enfrontamento dos bloques 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ Elaboración de clasificacións e búsqueda de exemplos.  
▪ R2 R3 R5 

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

 X  ▪ Explica algunhas características da economía 
capitalista a partir de gráficas. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

§ Proba escrita 
§ R2 R3 R5 

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

 X  ▪ Explica algunhas características da economía 
comunista a partir de gráficos 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

 
§ Proba escrita. 

▪ R4 R1 

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

 X  ▪ Establece  as diferenzas entre o mundo 
capitalista e o comunista. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

§ 12 ▪ HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do mundo 
occidental e do mundo comunista. 

 X  ▪ Identifica formas políticas do mundo occidental 
e do mundo comunista. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R10 R1 

 
Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 
 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

§ 1
4 
▪ HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas 

pola descolonización e os seus conflitos. 
  X ▪ Localiza nun mapa as zonas afectadas pola 

descolonización e os seus conflitos. 
▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CD 

▪  Proba escrita. 
▪ R4 R1 
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§ 1
4 
▪ HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as causas, os 

feitos e os factores que desencadean e explican o 
proceso descolonización. 

  X ▪ Establece  as causas que desencadean e 
explican o proceso descolonización 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

§ 1
4 
▪ HMCB7.2.2. Identifica e compara as características da 

descolonización de Asia e de África. 
  X ▪ Identifica  as características da descolonización 

de Asia e de África. 
▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

§ 1
4 
▪ HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU no proceso 

descolonizador a partir de fontes históricas. 
  X ▪  Explica as actuacións da ONU no proceso 

descolonizador. 
▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
4 
▪ HMCB7.4.1. Analiza as características dos países do 

terceiro mundo a partir de gráficas. 
  X ▪ Analiza as características dos países do 

terceiro mundo 
▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
4 
▪ HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do terceiro 

mundo. 
  X localiza nun mapa os países do terceiro mundo. ▪ CSC 

▪ CD 
Proba escrita. 

R4 R1 

§ 1
4 
▪ HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do Movemento de 

Países Non Aliñados e dos países subdesenvolvidos. 
  X Analiza textos e imaxess  dos países 

subdesenvolvidos. 
▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R5 R1 

§ 1
4 
▪ HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións entre os 

países desenvolvidos e os países en vías de 
desenvolvemento, comparando a axuda internacional 
coa intervención neocolonialista.  

  X ▪ Explica as relacións entre os países 
desenvolvidos e os países en vías de 
desenvolvemento. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

 
 
 
 
 
 
 



 3. 27 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 
 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

§ 1
2 
▪ HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as repúblicas 

exsoviéticas e os países formados tras a caída do muro 
de Berlín. 

 X  ▪  Localiza nun mapa  os países formados tras a 
caída do muro de Berlín. 

▪ CSC 
▪ CD 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
2 
▪ HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os 

acontecementos que explican a desintegración da 
URSS, a formación da CEI e o xurdimento das 
repúblicas exsoviéticas. 

 X  ▪    Analiza  os acontecementos que    explican a 
desintegración da URSS 

▪ CSC 
▪ CMCCT 

  
▪ Proba escrita. 
▪ R8 R1 

§ 1
2 
▪ HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns desde os 

anos 80 ata a actualidade, utilizando mapas de 
situación.  

 X  ▪  Analiza a situación actual dos países dos 
Balcans 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CD 
▪ CCL 

▪  Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

§ 1
2 
▪ HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e 

socioeconómicos da URSS desde a época de Breznev 
ata a de Gorbachov. 

 X  ▪ Describe a época de Gorbachov ▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

§ 1
2 
▪ HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a 

situación política e económica das repúblicas 
exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 

 X  ▪ Elabora un cadro sobre a desintegración da 
URSS. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ Proba escrita. 
▪ R2 R3 R5 

§ 1
2 
▪ HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a caída do 

muro de Berlín. 
 X  ▪   Analiza imaxes que reflicten a caída do muro 

de Berlín. 
▪ CSC 
▪ CCL 

▪  Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1 ▪ HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das repúblicas  X  ▪ Explica as novas relacións das repúblicas ▪ CSC ▪ Proba escrita. 
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2 exsoviéticas con Europa occidental.  exsoviéticas con Europa occidental. ▪ CCL ▪ R4 R1 

§ 1
2 
▪ HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en internet 

para explicar de maneira razoada a disolución do bloque 
comunista. 

 X  ▪ Interpreta distintas fontes sobre a 
disolución do bloque comunista. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R13 R1 

§ 1
2 
▪ HMCB8.5.1. Describe comparativamente a evolución 

política dos países de Europa central e oriental tras a 
caída do muro de Berlín. 

 X  ▪ Describe a situación dos Balcans. ▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

§ 1
2 
▪ HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o 

desenvolvemento e as consecuencias da guerra dos 
Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia 

 X  ▪ Analiza a situación dos Balcans ▪ CSC 
▪ CCL 

§ Proba escrita.  
§ R2 R3 R5 

 
Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 
 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

§ 1
3 
▪ HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país 

elaborando información a partir dunha procura guiada 
en internet 

  X ▪ Analiza o capitalismo da segunda metade 
do século XX. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

§ 1
3 
/ 
1
7 

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

  X ▪ Características do Estado de Benestar ▪ CSC 
▪ CCL 

▪ Proba escrita.  
▪ R2 R3 R5 

§ 1 ▪ HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso   X ▪ Analiza o proceso de construción da Unión ▪ CSC ▪ Proba escrita. 
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3 de construción da Unión Europea. Europea. ▪ CMCCT ▪ R8 R1 

§ 1
3 
▪ HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as institucións da 

Unión Europea cos obxectivos que esta persegue. 
  X ▪  Enumera os obxectivos da Unión Europea ▪ CSC 

▪ CCL 
▪  Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
3 
▪ HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos feitos máis 

significativos de tipo político, social e económico dos 
Estados Unidos desde os anos 60 aos 90. 

  X   Realiza un eixe cronolóxico dos feitos máis 
significativos  dos Estados Unidos desde os 
anos 60 aos 90. 

▪ CSC 
▪ CMCCT 

 

▪ Proba escrita. 
▪ R8 R1 

§ 1
3 
▪ HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante mapas ou 

redes conceptuais información referida aos Estados 
Unidos entre 1960 e 2000. 

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

▪ CSC 
▪ CD 
▪ CAA 

 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
3 
▪ HMCB9.6.1. Establece razoadamente as características 

e os símbolos que explican aspectos singulares do 
capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

  X ▪ Analiza distintas fontes sobre os novos 
países asiáticos industrializados. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

 
 
Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 
 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

§ 1
7 
▪ HMCB10.1.1. Identifica as principais características 

ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

  X ▪ Interpreta textos e imaxes centrados na 
globalización 

▪ CSC 
▪ CD 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Interpreta textos e imaxes  

▪ R5  
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§ 1
7 
▪ HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as 

relacións entre inmigración e globalización a partir de 
fontes históricas. 

  X ▪ Relacións entre inmigración e globalización ▪ CSC 
▪ CD 
▪ CCL 
▪ CSIEE 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
7 
▪ HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes e material 

videográfico relacionados co mundo actual. 
  X Analizade imaxes  domundo  actual. ▪ CSC 

▪ CD 
▪ CCL  

▪ Análise de imaxes e material videográfico .  
▪ R2 R3 R5 

§ 1
5 
/ 
1
6 

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

  X ▪ Interpreta  a  ameaza terrorista nun mundo 
globalizado 

▪ CSC 
▪ CD 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Búsqueda de información.. 
▪ R4 R1 

§ 1
6 
▪ HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da Unión 

Europea a partir de novas xornalísticas seleccionadas. 
  X  Identifica os retos actuais da Unión Europea ▪ CSC 

▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
6 
▪ HMCB10.3.2. Explica comparativamente os desaxustes 

da Unión Europea na relación con outros países ou 
áreas xeopolíticas. 

  X ▪ Explica as relacións da Unión Europea con 
outros países ou áreas xeopolíticas. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
5 
/ 
1
6 

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

  X Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da 
sociedade norteamericana 

▪ CSC 
▪ CD 
▪ CCL 
▪ CAA 

  
▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 
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§ 1
5 
▪ HMCB10.5.1. Describe os principais movementos 

políticos, económicos, sociais e culturais da 
Hispanoamérica actual. 

  X ▪  Analiza a situación actual de Hispanoamérica. ▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪  Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
6 
▪ HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos económicos, 

políticos, relixiosos e sociais do mundo islámico, e 
localiza nun mapa os países que o forman na 
actualidade. 

  X ▪ Explica a evolución do mundo islámico na 
actualidade. 

▪ CSC 
▪ CD 
▪ CCL 
▪ CAA 

§  
▪  Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
6 
▪ HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, 

relixiosos e sociais entre os principais países do 
continente africano. 

  X Compara aspectos  entre os principais 
países do continente africano. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
6 
▪ HMCB10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, 

relixiosos e sociais de China e a India. 
  X Compara distintos aspectos entre China e 

India. 
▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 

§ 1
6 
▪ HMCB10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, 

relixiosos e sociais entre países emerxentes de Asia e 
África.  

  X Compara distintos aspectos entre os Países 
emerxentes de Asia e África. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ Proba escrita. 
▪ R4 R1 
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Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1/2/3/
4/5/6/
7/8/9 
10/11/
12/13/
14/ 
15/16/
17 

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

X X X ▪ Recoñece que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo 

▪ CSC 
▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪ Observación na aula e nos exercicios escritos. 
▪ R4 

1/2/3/
4/5/6/
7/8/9 
10/11/
12/13/
14/ 
15/16/
17 

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

X X X ▪  Localiza e selecciona información escrita e 
gráfica salientable utilizando fontes primarias 

▪ CSC 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ Observación na aula e nos exercicios escritos. 
▪ R4 

• 1/2/
3/4/
5/6/
7/8/
9 

• 10/
11/
12/
13/
14/ 

• 15/
16/
17 

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

• X • X • X • Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico necesario 

▪ CSC 
▪ CCL 

• Observación na aula e nos exercicios escritos. 
• R4 
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Ademais dos Procedementos e Instrumentos de Avaliación sinalados en cada 
estandar de aprendizaxe, engadimos  para todos eles  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 da escrita, a 
correcta pronunciación das frases nos exercicios orais, a boa presentación 
e que o alumnado se axuste ó tema sen divagacións. 

 
 
 

3.2. CONCRECIÓNS 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. 
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• 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.  
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 Xeografía e Historia (como compoñentes das 
competencias básicas) e,  deste xeito, poder alcanzar os obxectivos en cada 
materia. 

3.3 MATERIAIS E RECURSOS 

Un aspecto fundamental da metodoloxía son os materiais e recursos 
didácticos, facendo especial mención ós materiais escritos, incluíndo os 
libros de texto, a prensa periódica, dicionarios, atlas históricos, mapas 
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históricos e xeográficos, recursos en rede e os materiais audiovisuais: 
documentais e películas.  Incidindo no referente a libros de texto, 
propoñemos o seguinte: 

Para 1º Bach:  Hª do Mundo Contemporáneo. Ed.Santillana. Na aula 
proxectarase presentacións en formato PowerPoint de cada unidade 
didáctica. Co fin de facilitar o estudo, facilitarase este recurso ao alumnado 
que así o solicite. De forma complementaria empregaranse na aula outros 
recursos da rede (estractos de documentais, podcast, blogues, etc) en cada 
unha das unidades didácticas. Así mesmo, entregarase o material (de 
elaboración propia) para a realización das actividades prácticas propostas así 
como as pautas para a correcta execución de cada una delas. 

3.4.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 
3.4.1.CRITERIOS DE AVALIACION 
 

         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. 
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• 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. 

 
 3.4.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
  

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 a 
seguinte rúbrica xenérica para a cualificación das actividades:   

 
CUALIFICACIÓN SIGNIFICADO VALOR DA 

NOTA 
MM Moi mal: a actividade non foi realizada 

ou foino de modo que non satisfai 
ningún criterio. 

0% 

M Mal: a actividade foi realizada de modo 
que satisfai de modo insuficiente os 
criterios de cualificación. 

25% 

R Regular: a actividade foi realizada de 
modo que satisfai 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% 
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MB Moi ben: a actividade foi realizada de 
modo que satisfai de modo excelente os 
criterios de cualificación. 

100% 

 
Os catro derradeiros criterios do listado –adicación, pertinencia, respecto e 
colaboración- non se refiren ó contido das actividades, senón á actitude que 
as favorece. A ponderación destes criterios actitudinais consistirá na adición 
de decimais para o redondeo da cualificación da avaliación acadando o 
enteiro superior (por exemplo, un alumno que ten un 6.3 como resultado da 
avaliación sumativa, poderá acadar un 7 en función de se foi cualificado 
positivamente atendendo a estes criterios). 

  
 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. 
  
 
 
3.4.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
 

Promocionarán a materia todos aqueles alumos que acaden alomenos un 
5 na cualificación final ordinaria.  

 
Un lugar importante entre os instrumentos para a avaliación da 

aprendizaxe do alumnado son os distintos tipos de probas orais e escritas 
(probas obxectivas, desenvolvemento de temas, exercicios de aplicación…). 
En relación co deseño e presentación destas probas acordamos ter en conta 
o seguinte: 

Parécenos oportuno empregar diferentes tipos de cuestións ou exercicios 
en consonancia coas capacidades que se queiran avaliar. Así, por exemplo, 
os distintos tipos de probas obxectivas son as máis indicadas para avaliar a 
memorización de feitos e conceptos, mentres que o desenvolvemento dun 
tema por escrito é unha técnica máis axeitada para avaliar a capacidade do 
alumnado de estruturar con coherencia a información, de argumentar 
loxicamente, de tomar en consideración distintas informacións e opinións, e 
de sintetizar e valorar as súas achegas. 
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• Os exames constarán de:  
 

_  En 1º de Bacherelato: unha pregunta de definicións ou identificación de 
personaxes; unha segunda de desenvolvemento como causas ou factores dun 
feito, evolución ou relación entre diferentes contextos históricos, un 
comentario de texto, mapa, gráfica, estatística, imaxe de carácter histórico. 

 
 

• 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). 

• En 1º de Bacherelato a recuperación de cada avaliación será global e ao 
principio do seguinte trimestre. Tódolos alumnos suspensos deberán facer 
as recuperacións propostas polo profesor. No caso de recuperar a matería 
a súa nota sera un cinco, e será a nota que se tomará de referencia para a 
calificación da avaliación ordinaria. No caso de non ter superaradas as 
recuperacións de dúas avaliacións o alumno/a terá que presentarse á proba 
extraordinaria de xuño con toda a materia do curso. 

• Nos exames de avaliación é obrigatorio comezar a escribir na folla que 
entrega o profesor na que figuran os documentos presentados. O alumnado 
que comece nun folio a parte a súa proba non terá dereito a que se lle 
corrixa dita proba. 

• 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)  o traballo diario do alumno e a 
actitude. 

• As probas escritas (exame) supon o 70% da nota; mentres que o restante 
30% dividese da seguinte maneira: 10% realización de comentario/s, 10% 
a traballos, biografias ou traballos en grupo, 5% realización de liñas do 
tempo e o 5% a observación diaria na aula. 

•  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. 

•  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.  
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• 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.  
 
3.5. 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. 
 
 Os instrumentos para realizar dita avaliación pode ser un ou varios dos 
seguintes: 

- Observación sistemática. 
- Entrevista oral. 
- Cuestionario. 
- Análise de producións escritas. 
- Proba específica. 
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4. 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 PARA HISTORIA DE ESPAÑA 
DE 2º DE BACHARELATO 

 

4.1 SEGUNDO DE BACHARELATO: HISTORIA DE ESPAÑA. 
 
UNIDADES: 
1.- As raíces históricas; Prehistoria e Idade Antiga. 
2.- A Idade Media: Al-Andalus e os reinos cristianos (ss. VIII- XV) 
3.- A formación da monarquía hispánica e a súa expansion mundial. 
4.- O reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1808 ) 
5.- Liberalismo fronte a absolutismo. 
6.- A construción do Estado Liberal ( 1833-1868) 
7.- O Sexenio Democrático ( 1868- 1874) 
8.-A economía española (1833- 1900) 
9.- Sociedade e movementos sociais do século XIX. 
10.- A Restauración borbónica (1875-1902) 
11.- A crise da Restauración borbónica (1902- 1931) 
12.- Economía e sociedade no primeiro tercio do século XX. 
13.- A  Segunda República (1936-1939) 
14.- A Guerra Civil (1936- 1939). 
15.- A ditadura franquista: a posguerra(1939- 1959) 
16.- A ditadura franquista: a época do desenvolvemento (1959- 1975) 
17.-Transición e democracia. 
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     Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns. 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

§ 1 -  
17 

§ HEB0.1.1. Procura información de interese (en libros e internet) 
sobre a importancia cultural e artística dun personaxe 
historicamente salientable, un feito ou un proceso histórico, e 
elabora unha breve exposición.  

X X X § Procura información de interese 
sobre a importancia cultural e 
artística dun personaxe 
historicamente salientable, un feito 
ou un proceso histórico, e elabora 
unha breve exposición 

§ CCL 
§ CD 
§ CAA 
§ CSC 
§ CSIEE 
§ CCEC 

•  Observación na aula e nas probas 
escritas 

• R1, R9, R10 e/ou R11 
 

1 - 17 HEB0.2.1. Representa unha liña do tempo situando nunha ringleira os 
principais acontecementos relativos a determinados feitos ou procesos 
históricos. 

X X X Representa unha liña do tempo situando nunha 
ringleira os principais acontecementos 
relativos a determinados feitos ou procesos 
históricos. 

CCL 
CAA 
CSC 

• Observación na aula e nas 
probas escritas traballo. 

• R9 

§ 1 - 
17 

§ HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes 
históricas e historiográficas. 

X X X § Responde a cuestións propostas a 
partir de fontes históricas e 
historiográficas. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

• Proba escrita. 

• R2, R3, R6 e/ou R10  

§ 1 - 
17 

§ HEB0.4.1. Distingue o carácter das fontes históricas non só como 
información, senón tamén como proba para responder ás 
preguntas que se formulan os/as historiadores/as. 

X X X § Distingue o carácter das fontes 
históricas non só como información, 
senón tamén como proba para 
responder ás preguntas que se 
formulan os/as historiadores/as. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

• Observacion na aula e Proba 
esctira. 

• R6. 

 
                                 Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda (711) 
 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

§ 1 § HEB1.1.1.. Explica as diferenzas entre a economía e a organización 
social do Paleolítico e do Neolítico, e as causas do cambio 

X   § Explica as diferenzas entre a 
economía e a organización social do 
Paleolítico e do Neolítico, e as causas 
do cambio. 

§ CCL 
§ CCS 

§ Proba escrita. 
§ R3 
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§ 1 § HEB1.1.2. Identifica as diferenzas entre unha imaxe de pintura 
cantábrica e outra de pintura levantina. 

X   § Identifica  imaxes de pintura 
paleolítica e neolítica. 

§ CCEC § Proba escrita. 
§ R2 e/ou R11. 

§ 1 § HEB1.1.3.. Describe os avances no coñecemento das técnicas 
metalúrxicas e explica as súas repercusións 

X   § Describe as técnicas metalúrxicas e 
explica as súas repercusións 

§ CCL 
§ CMCCT 
§ CSC 

§ Proba escrita- Traballo. 
§ R11. 

§ 1 § HEB1.1.4. Resume as características principais do reino de 
Tartesos e cita as fontes históricas para o seu coñecemento. 

X   § Resume as características principais 
do reino de Tartesos. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3 

§ 1 § HEB1.1.5. Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas 
celta e ibérica en vésperas da conquista romana en relación coa 
influencia recibida dos indoeuropeos, o reino de Tartesos e os 
colonizadores fenicios e gregos.  

X   § Explica o diferente nivel de 
desenvolvemento das áreas celta e 
ibérica en vésperas da conquista 
romana , o reino de Tartesos e os 
colonizadores fenicios e gregos. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R3 

§ 1 § HEB1.1.6. Debuxa un mapa esquemático da Península Ibérica e 
delimita nel as áreas ibérica e celta.  

X   §  Delimita nun mapa as áreas ibérica e 
celta. 

§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R1. 

§ 1 § HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios 
empregados para levala a cabo. 

X   § Define o concepto de romanización e 
describe os medios empregados para 
levala a cabo. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R3 e/ou R6 

§ 1 § HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios 
peninsulares.  

X   § Compara o ritmo e grao de 
romanización dos territorios 
peninsulares. 

§ CCL 
§ CSC  
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R3 e/ou R6 

§ 1 § HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e 
explica por que alcanzou tanto poder a igrexa e a nobreza. 

X   § Resume as características da 
monarquía visigoda. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3 e/ou R6 

§ 1 § HEB1.1.10. Procura información de interese (en libros e internet) 
sobre o mantemento cultural e artístico do legado romano na 
España actual, e elabora unha breve exposición. 

X   § Procura información de interese (en 
libros e internet) sobre o mantemento 
cultural e artístico do legado romano 
na España actual, e elabora unha 
breve exposición. 

§ CCL 
§ CD 
§ CAA 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R10 e/ou R11 
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§ 1 § HEB1.1.11. Representa unha liña do tempo desde 250 a.C. ata 711 
d.C., e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

X   § Representa unha liña do tempo desde 
250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os 
principais acontecementos históricos. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

§  Proba escrita. 
§ R9 

§ 1 § HEB1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, responde a 
cuestións ou situacións. 

X   §  Partindo de fontes historiográficas, 
responde a cuestións ou situacións. 

§ CCL 
§ CSC 

§  Proba escrita. 
§ R6 

 
                                                    Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474) 
 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

§ 2 § HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida 
ocupación da Península.  

X   §  Explica as causas da invasión 
musulmá e da súa rápida ocupación 
da Península. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3 

§ 2 § HEB2.1.2. Representa unha liña do tempo desde 711 ata 1474 e 
sitúa nunha ringleira os principais acontecementos relativos a Al-
Andalus e noutra os relativos aos reinos cristiáns. 

X   §  Representa unha liña do tempo 
desde 711 ata 1474 e sitúa nunha 
ringleira os principais 
acontecementos relativos a Al-
Andalus e noutra os relativos aos 
reinos cristiáns. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R9 

§ 2 § HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. X   § Describe a evolución política de Al-
Andalus. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 2 § HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais 
introducidos polos musulmáns en Al-Andalus. 

X   § Resume os cambios económicos, 
sociais e culturais introducidos polos 
musulmáns en Al-Andalus. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 2 § HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais que 
conducen ao mapa político da Península Ibérica ao remate da Idade 
Media. 

X   §  Describe as grandes etapas e as 
causas xerais que conducen ao mapa 
político da Península Ibérica ao 
remate da Idade Media. 

§ CCL 
§ CSC 

§  Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 2 § HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas X   § Explica a orixe das Cortes nos reinos 
cristiáns e as súas principais 

§ CCL § Proba escrita. 
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principais funcións. funcións. § CSC § R2 e/ou R3. 

§ 2 § HEB2.2.3. Compara a organización política da coroa de Castela, a 
de Aragón e o reino de Navarra ao remate da Idade Media. 

X   § Compara a organización política da 
coroa de Castela, a de Aragón e o 
reino de Navarra ao remate da Idade 
Media. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
R2 e/ou R3 

§ 2 § HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada 
sistema de repoboación, así como as súas causas e as súas 
consecuencias. 

X   § Comenta o  sistema de repoboación, 
así como as súas causas e as súas 
consecuencias. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 2 § HEB2.3.1. Describe as grandes fases da evolución económica dos 
territorios cristiáns durante a Idade Media.  

X   § Describe as grandes fases da 
evolución económica dos territorios 
cristiáns durante a Idade Media. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 2 § HEB2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e 
a sociedade estamental no ámbito cristián. 

X   § Explica o réxime señorial. § CCL 
§ CMCCT 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 2 § HEB2.5.1. Describe o labor dos centros de tradución.  X   § Describe o labor dos centros de 
tradución. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R10 e/ou R11. 

 

§ 2 § HEB2.5.2. Procura información de interese (en libros e internet) 
sobre a importancia cultural e artística do Camiño de Santiago, e 
elabora unha breve exposición. 

X   § Elabora unha breve exposición sobre 
o Camiño de Santiago. 

§ CCL 
§ CD 
§ CAA 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ Proba escrita.Traballo. 
§ R10 e/ou R11 

 

 
                                                           Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 
 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 
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§ 3 § HEB3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela 
e Aragón en tempos dos Reis Católicos e describe as características 
do novo Estado. 

X   § Describe as características do novo 
Estado creado polos Reis Católicos. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Pralloba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 3 § HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis 
relevantes de 1492. 

X   § . Explica as causas e as 
consecuencias dos feitos máis 
relevantes de 1492. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 3 § HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os 
obxectivos que perseguían. 

X   § Analiza as relacións dos Reis 
Católicos con Portugal e os 
obxectivos que perseguían. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 3 § HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, 
e explica os problemas que provocaron. 

X   § Compara os imperios territoriais de 
Carlos I e de Filipe II, e explica os 
problemas que provocaron. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 3 § HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en América e no Pacífico 
durante o século XVI. 

X   §  Explica a expansión colonial en 
América 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R10 e/ou R11. 

 

§ 3 § HEB3.2.3. Analiza a política respecto a América no século XVI e as 
súas consecuencias para España, Europa e a poboación americana.  

X   § Analiza a política respecto a América 
no século XVI 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R10 e/ou R11. 

 

§ 3 § HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus efectos na 
crise da monarquía. 

X   § Describe a práctica do valemento e 
os seus efectos na crise da 
monarquía. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3 

§ 3 § HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde 
Duque de Olivares. 

X   § Explica os principais proxectos de 
reforma do Conde Duque de 
Olivares. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3 

§ 3 § HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas 
consecuencias para a monarquía hispánica e para Europa. 

X   § Analiza as causas da guerra dos 
Trinta Anos e as súas 
consecuencias. 

§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de 
Avaliación 

§ 3 § HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal X   §  Comenta as rebelións de Cataluña e § CCL § Proba escrita. 
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de 1640. Portugal de 1640. § CSC 
§ CAA 

§ R2 e/ou R3. 
 

§ 3 § HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e 
económica do século XVII, e as súas consecuencias. 

X   § Explica os principais factores da crise 
demográfica e económica do século 
XVII. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 3 § HEB3.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 1700, e 
sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

X   § . Representa unha liña do tempo 
desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os 
principais acontecementos 
históricos. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R9 

 

§ 3 § HEB3.4.1. Procura información de interese (en libros e internet) e 
elabora unha breve exposición sobre os seguintes pintores do 
Século de Ouro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez e 
Murillo. 

X   § Elabora unha breve exposición sobre 
os seguintes pintores do Século de 
Ouro español: El Greco, Ribera, 
Zurbarán, Velázquez e Murillo. 

§ CCL 
§ CD 
§ CAA 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R10 e/ou R11. 

 

 
 
                                                        Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

§ 4 § HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e 
a composición dos bandos en conflito. 

X   § Explica as causas da Guerra de 
Sucesión Española. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

§ 4 § HEB4.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1700 ata 1788, 
e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

X   § Representa unha liña do tempo 
desde 1700 ata 1788, e sitúa nela 
os principais acontecementos 
históricos. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

 

§ 4 § HEB4.1.3. Detalla as características da nova orde europea 
xurdida da Paz de Utrecht e o papel de España nela. 

X   § Características da nova orde 
europea xurdida da Paz de Utrecht 
e. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2 e/ou R3. 

§ 4 § HEB4.2.1. Define os decretos de nova planta e explica a súa 
importancia na configuración do novo Estado borbónico. 

X   § Define os decretos de nova planta. § CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 
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§ 4 § HEB4.2.2. Elabora un esquema comparativo do modelo político 
dos Austrias e dos Borbóns. 

X   § Elabora un esquema comparativo 
do modelo político dos Austrias e 
dos Borbóns. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6.. 

 

§ 4 § HEB4.2.3. Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os 
primeiros Borbóns para sanear a Facenda Real. 

X   § Explica as medidas que adoptaron  
os  Borbóns para sanear a 
Facenda Real. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6.. 

 

§ 4 § HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da 
expulsión dos xesuítas. 

X   § Describe as relacións Igrexa-
Estado. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6.. 

§ 4 § HEB4.3.1. Compara a evolución demográfica do século XVIII coa 
da centuria anterior. 

X   § Explica a evolución demográfica do 
século XVIII. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 4 § HEB4.3.2. Desenvolve os principais problemas da agricultura e 
as medidas impulsadas por Carlos III neste sector. 

X   § Desenvolve os principais 
problemas da agricultura e as 
medidas impulsadas por Carlos III 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6.  

§ 4 § HEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas 
adoptadas respecto ao comercio con América. 

X   § Explica a política industrial da 
monarquía e as medidas 
adoptadas respecto ao comercio 
con América. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6.. 

§ 4 § HEB4.4.1. Especifica as causas da engalaxe económica de 
Cataluña no século XVIII. 

X   § Especifica as causas da engalaxe 
económica de Cataluña no século 
XVIII. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 4 § HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define 
o concepto de despotismo ilustrado.  

X   § Comenta as ideas fundamentais da 
Ilustración 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 4 § HEB4.5.2. Razoa a importancia das Sociedades Económicas de 
Amigos do País e da prensa periódica na difusión dos valores da 
Ilustración. 

X   § Razoa a importancia dos valores 
da Ilustración. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 
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                                                     Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

§ 5 § HEB5.1.1. Resume os cambios que experimentan as relacións 
entre España e Francia desde a Revolución Francesa ata o 
comezo da Guerra de Independencia. 

X   §  Resume  as relacións entre 
España e Francia desde a 
Revolución Francesa ata o comezo 
da Guerra de Independencia. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 5 § HEB5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, 
a composición dos bandos en conflito e o desenvolvemento dos 
acontecementos. 

X   § Describe a Guerra da 
Independencia. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 5 § HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do 
Antigo Réxime.  

X   § Compara as Cortes de Cádiz coas 
estamentais do Antigo Réxime. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 5 § HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución 
de 1812. 

X   § Comenta as características 
esenciais da Constitución de 1812. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 5 § HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas 
durante o reinado de Fernando VII. 

X   § . Detalla o conflito entre liberais e 
absolutistas durante o reinado de 
Fernando VII. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 5 § HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios 
con que contaba inicialmente.  

X   § Define o carlismo e resume a súa 
orixe. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R10 e/ou R11. 

 

§ 5 § HEB5.3.3. Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 1833 
e sitúa nela os principais acontecementos históricos.  

X   § Representa unha liña do tempo 
desde 1788 ata 1833 e sitúa nela 
os principais acontecementos 
históricos. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 5 § HEB5.3.4. Representa nun esquema as diferenzas, en canto a 
sistema político e estrutura social, entre o Antigo Réxime e o 
réxime liberal burgués. 

X   § Explica o sistema político e 
estrutura social, d o réxime liberal 
burgués. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 
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§ 5 § HEB5.4.1. Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de 
independencia das colonias americanas. 

X   § Explica o proceso de 
independencia das colonias 
americanas. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R10 e/ou R11. 

§ 5 § HEB5.4.2. Especifica as repercusións económicas para España 
da independencia das colonias americanas. 

X   § Especifica as repercusións 
económicas para España da 
independencia das colonias 
americanas 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R10 e/ou R11. 

§ 5 § HEB5.5.1. Procura información de interese (en libros e internet) 
sobre Goya e elabora unha breve exposición sobre a súa visión 
da guerra.  

X   § Elabora unha breve exposición 
sobre a  visión da guerra según 
Goya. 

§ CCL 
§ CD 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R10 e/ou R11. 

 
 

 
 
                                               Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) 
 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

§ 6 § HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o 
seu ideario e os seus apoios sociais. 

X   §  Identifica o ámbito xeográfico do 
carlismo e explica o seu ideario e 
os seus apoios sociais. 

§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R10 e/ou R11. 

 

§ 6 § HEB6.1.2. Especifica as causas e consecuencias das dúas 
primeiras guerras carlistas.  

X   §  Especifica as causas e 
consecuencias das dúas primeiras 
guerras carlistas. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R10 e/ou R11. 

§ 6 § HEB6.1.3. Representa unha liña do tempo desde 1833 ata 1874 
e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

X   § Representa unha liña do tempo 
desde 1833 ata 1874 e sitúa nela 
os principais acontecementos 
históricos. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R9. 

 

§ 6 § HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que 
xurdiron durante o reinado de Isabel II. 

X   § Describe as características dos 
partidos políticos que xurdiron 
durante o reinado de Isabel II. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 
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§ 6 § HEB6.2.2. Resume as etapas da evolución política do reinado 
de Isabel II desde a súa minoría de idade, e explica o papel dos 
militares.  

X   § Resume as etapas da evolución 
política do reinado de Isabel II 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 6 § HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da 
terra levadas a cabo durante o reinado de Isabel II. 

X   § . Explica as medidas de 
liberalización do mercado da terra 
levadas a cabo durante o reinado 
de Isabel II. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 6 § HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e 
Madoz, e especifica os obxectivos dunha e outra. 

X   § Describe as desamortizacións § CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 6 § HEB6.2.5. Especifica as características da nova sociedade de 
clases e compáraa coa sociedade estamental do Antigo Réxime. 

X   § Especifica as características da 
nova sociedade de clases 

§ CCL 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 6 § HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións 
de 1837 e 1845. 

X   § Compara o Estatuto Real de 1834 
e as Constitucións de 1837 e 1845. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 7 § HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático.   X  § Explica as etapas políticas do 
Sexenio Democrático. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 
 

§ 7 § HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución 
democrática de 1869. 

 X  § Describe as características 
esenciais da Constitución 
democrática de 1869. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 7 § HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as 
súas consecuencias políticas. 

 X  § Identifica os grandes conflitos do 
sexenio. 

§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 7 § HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español 
durante o Sexenio Democrático coa do movemento obreiro 
internacional. 

 X  § Relaciona a evolución do 
movemento obreiro español 
durante o Sexenio Democrático 
coa do movemento obreiro 
internacional. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 
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Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-1902) 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

10 § HEB7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema 
político ideado por Cánovas. 

 X  § Explica os elementos 
fundamentais do sistema político 
ideado por Cánovas. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 10 § HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da 
Constitución de 1876. 

 X  § Especifica as características 
esenciais da Constitución de 1876 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 10 § HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da 
Restauración.  

 X  § Describe o funcionamento real do 
sistema político da Restauración. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 10 § HEB7.1.4. Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 1902 
e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

 X  § Representa unha liña do tempo 
desde 1874 ata 1902 e sitúa nela 
os principais acontecementos 
históricos. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R9 

§ 10 § HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o 
nacionalismo vasco e o rexionalismo galego. 

 X  §  Resume a orixe e a evolución do 
catalanismo, o nacionalismo vasco 
e o rexionalismo galego. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 10 § HEB7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas do movemento 
obreiro e labrego español, así como a súa evolución durante o 
derradeiro cuarto do século XIX. 

 X  § Analiza as correntes ideolóxicas 
do movemento obreiro e labrego 
español, así como a súa evolución 
durante o derradeiro cuarto do 
século XIX. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 10 § HEB7.3.1. Compara o papel político dos militares no reinado de 
Afonso XII co das etapas precedentes do século XIX. 

 X  § Explica o papel político dos 
militares no reinado de Afonso XII. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 
 

§ 10 § HEB7.3.2. Describe a orixe, o desenvolvemento e as 
repercusións da terceira guerra carlista.  

 X  §  Describe  as repercusións da 
terceira guerra carlista. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. Traballo. 
§ R 10 e/ou R11. 
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§ 10 § HEB7.4.1. Explica a política española respecto ao problema de 
Cuba. 

 X  § Explica a política española 
respecto ao problema de Cuba. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 10 § HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 
1898 e as consecuencias territoriais do Tratado de París. 

 X  § Sinala os principais feitos do 
desastre colonial de 1898 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 10 
/ 8 

§ HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 
98 nos ámbitos económico, político e ideolóxico. 

 X  § Especifica as consecuencias para 
España da crise do 98 nos ámbitos 
económico, político e ideolóxico. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CCEC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

 
                                          Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento insuficiente 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias 
clave 

Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

§ 9 § HEB8.1.1. Identifica os factores do lento crecemento demográfico 
español no século XIX. 

 X  § Identifica os factores do lento 
crecemento demográfico español 
no século XIX. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita-Traballo.  

§ 9 § HEB8.1.2. Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do 
resto de España no século XIX. 

 X  § Compara a evolución demográfica 
de Cataluña coa do resto de 
España no século XIX. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. Traballo.  
§ R 11. 

 

§ 8 § HEB8.2.1. Explica os efectos económicos das desamortizacións de 
Mendizábal e Madoz. 

 X  § Explica os efectos económicos das 
desamortizacións de Mendizábal e 
Madoz. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 8 § HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da 
agricultura española do século XIX. 

 X  § Especifica as causas dos baixos 
rendementos da agricultura 
española do século XIX. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 8 § HEB8.2.3. Describe a evolución da industria téxtil catalá, a 
siderurxia e a minaría ao longo do século XIX. 

 X  § Describe a evolución da industria 
téxtil catalá, a siderurxia e a minaría 
ao longo do século XIX. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 8 § HEB8.2.4. Compara a revolución industrial española coa dos 
países máis avanzados de Europa. 

 X  § Compara a revolución industrial 
española coa dos países máis 
avanzados de Europa. 

§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 
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§ CSC 

§ 8 § HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do transporte e o comercio 
interior cos condicionamentos xeográficos. 

 X  § Relaciona as dificultades do 
transporte e o comercio interior cos 
condicionamentos xeográficos. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 8 § HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as 
consecuencias da lei xeral de ferrocarrís de 1855. 

 X  § Explica os obxectivos da rede 
ferroviaria e as consecuencias da 
lei xeral de ferrocarrís de 1855. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 8 § HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de 
proteccionistas e librecambistas ao longo do século XIX. 

 X  § Explica as actuacións de 
proteccionistas e librecambistas ao 
longo do século XIX. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 8 § HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e 
á banca moderna. 

 X  § Explica o proceso que conduciu á 
unidade monetaria e á banca 
moderna. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 8 § HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda pública e 
os seus efectos. 

 X  § Explica a reforma Mon-Santillán da 
Facenda pública e os seus efectos. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 8 § HEB8.2.10. Especifica como os investimentos en España de 
Francia e de Inglaterra afectaron o modelo de desenvolvemento 
económico español durante o século XIX. 

 X  § Especifica como os investimentos 
en España de Francia e de 
Inglaterra afectaron o modelo de 
desenvolvemento económico 
español durante o século XIX. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 
                                                      Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931) 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

11 § HEB9.1.1. Define en que consistiu o revisionismo político inicial 
do reinado de Afonso XIII, e as principais medidas adoptadas. 

 X  § Define en que consistiu o 
revisionismo político inicial do 
reinado de Afonso XIII, e as 
principais medidas adoptadas. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 11 § HEB9.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1902 ata 1931,  X  § Representa unha liña do tempo § CMCCT § Proba escrita. 
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e sitúa nela os principais acontecementos históricos. desde 1902 ata 1931, e sitúa nela 
os principais acontecementos 
históricos. 

§ CAA 
§ CSC 

§ R9. 
 

§ 11 § HEB9.1.3. Elabora un esquema cos factores internos e externos 
da quebra do sistema político da Restauración.  

 X  § Elabora un esquema cos factores 
internos e externos da quebra do 
sistema político da Restauración. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§  R3 e/ou R6. 

 

§ 11 § HEB9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de 
oposición ao sistema: republicanos e nacionalistas.  

 X  § Especifica a evolución das forzas 
políticas de oposición ao sistema: 
republicanos e nacionalistas. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 11 § HEB9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da 
Revolución Rusa en España. 

 X  § Explica as repercusións da I 
Guerra Mundial e da Revolución 
Rusa en España. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 11 § HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as 
consecuencias da intervención de España en Marrocos entre 
1904 e 1927. 

 X  § Analiza as consecuencias da 
intervención de España en 
Marrocos entre 1904 e 1927. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 11 § HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, 
manifestacións e consecuencias. 

 X  § Analiza a crise xeral de 1917. § CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 11 § HEB9.3.1. Especifica as causas do golpe de estado de Primo de 
Rivera e os apoios con que contou inicialmente. 

 X  § Especifica as causas do golpe de 
estado de Primo de Rivera e os 
apoios con que contou 
inicialmente. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 11 § HEB9.3.2. Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, 
desde o directorio militar ao directorio civil e o seu remate. 

 X  § Describe a evolución da ditadura 
de Primo de Rivera. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 11 § HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía.  X  § Explica as causas da caída da 
monarquía. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 11 § HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a 
economía española. 

 X  § Analiza os efectos da I Guerra 
Mundial sobre a economía 
española. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 11 § HEB9.4.2. Explica os factores da evolución demográfica de  X  § Explica os factores da evolución § CCL § Proba escrita. 
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España no primeiro terzo do século XX. demográfica de España no 
primeiro terzo do século XX. 

§ CSC § R2, R3 e/ou R6. 

 
 
 
 
 
Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939) 
 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de 
Avaliación 

§ 13 § HEB10.1.1. Explica as causas que levaron á proclamación da II 
República e relaciona as súas dificultades coa crise económica 
mundial dos anos 30. 

  X § Explica as causas que levaron á 
proclamación da II República. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 13 § HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e oposición á 
República nos seus comezos, e describe as súas razóns e as 
principais actuacións. 

  X § Diferencia as forzas de apoio e 
oposición á República. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 13 § HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio 
reformista da República. 

  X § Resume as reformas impulsadas 
durante o bienio reformista da 
República. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 13 § HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da 
Constitución de 1931. 

  

  X § Especifica as características 
esenciais da Constitución de 
1931. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 13 § HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas 
razóns, o seu desenvolvemento e os seus efectos. 

  X § Analiza o proxecto de reforma 
agraria 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 13 § HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio radical-cedista 
coas do bienio anterior. 

  X § Compara as actuacións do bienio 
radical-cedista coas do bienio 
anterior. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 
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§ 13 § HEB10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as 
consecuencias da Revolución de Asturias de 1934. 

  X § Describe a Revolución de Asturias 
de 1934. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 13 § HEB10.2.6. Explica as causas da formación da Fronte Popular 
e as actuacións tras o seu triunfo electoral, ata o comezo da 
guerra.  

  X §  Explica as causas da formación 
da Fronte Popular e as actuacións 
tras o seu triunfo. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 14 § HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil.   X § Especifica os antecedentes da 
Guerra Civil. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 14 § HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto 
internacional. 

  X § Relaciona a Guerra Civil española 
co contexto internacional. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 14 § HEB10.3.3. Compara a evolución política e a situación 
económica dos dous bandos durante a guerra. 

  X § Compara a evolución política e a 
situación económica dos dous 
bandos durante a guerra. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 14 § HEB10.3.4. Especifica os custos humanos e as consecuencias 
económicas e sociais da guerra.  

  X §  Especifica os custos humanos e 
as consecuencias económicas e 
sociais da guerra. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 14 § HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, 
desde o punto de vista militar. 

  X § Sintetiza nun esquema as grandes 
fases da guerra, desde o punto de 
vista militar. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 13 
/ 
14 

§ HEB10.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 
1939, e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

  X § Representa unha liña do tempo 
desde 1931 ata 1939, e sitúa nela 
os principais acontecementos 
históricos. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita.Traballo. 
§ R9 

§  § HEB10.4.1. Procura información de interese (en libros e 
internet) e elabora unha breve exposición sobre a Idade de Prata 
da cultura española.  

  X § Elabora unha breve exposición 
sobre a Idade de Prata da cultura 
española. 

§ CCL 
§ CD 
§ CAA 
§ CSC 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ Traballo. 
§ R10 e/ou R11. 
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                                        Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de 
Avaliación 

§ 15 § HEB11.1.1. Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os 
apoios sociais do franquismo na súa etapa inicial. 

 

  X §  Elabora un esquema cos grupos 
ideolóxicos e os apoios sociais do 
franquismo na súa etapa inicial. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 15 
/ 
16 

§ HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España durante 
o franquismo, e resume os trazos esenciais de cada unha.  

  X § Diferencia etapas na evolución de 
España durante o franquismo, e 
resume os trazos esenciais de 
cada unha. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 15 § HEB11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista. 
 

  X § Explica a organización política do 
Estado franquista. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 15 § HEB11.1.4. Explica as relacións exteriores, a evolución política 
e a situación económica de España desde o remate da Guerra 
Civil ata 1959. 

  X § Explica as relacións exteriores, a 
evolución política e a situación 
económica de España desde o 
remate da Guerra Civil ata 1959. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 16 § HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución política 
e as transformacións económicas e sociais de España desde 
1959 ata 1973. 

  X § Explica as relacións exteriores, a 
evolución política e as 
transformacións económicas e 
sociais de España desde 1959 ata 
1973. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 16 § HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo 
desde 1973. 

  X § Especifica as causas da crise final 
do franquismo desde 1973. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 15 
/ 
16 

§ HEB11.1.7. Relaciona a evolución política do réxime cos 
cambios que se producen no contexto internacional. 

  X § Relaciona a evolución política do 
réxime cos cambios que se 
producen no contexto 
internacional. 

§ CCL 
§ CSC 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 15 
/ 

§ HEB11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas 
súas etapas e a evolución económica do país. 

  X § Explica a política económica do 
franquismo. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 
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16 

§ 15 
/ 
16 

§ HEB11.1.9. Describe as transformacións que experimenta a 
sociedade española durante os anos do franquismo, así como 
as súas causas. 

  X § Describe as transformacións que 
experimenta a sociedade española 
durante os anos do franquismo. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 15 
/ 
16 

§ HEB11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao 
réxime franquista e comenta a súa evolución no tempo. 

  X § . Especifica os grupos de 
oposición política ao réxime 
franquista e comenta a súa 
evolución no tempo. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 15 
/ 
16 

§ HEB11.1.11. Representa unha liña do tempo desde 1939 ata 
1975, e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

  X § Representa unha liña do tempo 
desde 1939 ata 1975, e sitúa nela 
os principais acontecementos 
históricos. 

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CSC 

§ Traballo. 
§ R9. 

 

§ 15 
/ 
16 

§ HEB11.2.1. Procura información de interese (en libros e internet) 
e elabora unha breve exposición sobre a cultura do exilio durante 
o franquismo. 

  X § Elabora unha breve exposición 
sobre a cultura do exilio durante o 
franquismo. 

§ CCL 
CD 

§ CSIEE 
CCEC 

§ Traballo. 
§ R10 e/ou R11 

 

 
                        Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de 
Avaliación 

§ 17 § HEB12.1.1. Explica as alternativas políticas que se propuñan tras 
a morte de Franco, e quen defendía cada unha. 

  X § Explica as alternativas políticas 
que se propuñan tras a morte de 
Franco, e quen defendía cada 
unha. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 17 § HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a 
transición. 

  X § Describe o papel desempeñado 
polo Rei durante a transición. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 17 § HEB12.1.3. Describe as actuacións impulsadas polo presidente 
de Goberno Adolfo Suárez para a reforma política do réxime 
franquista: lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 
1977, etc. 

  X § Describe as actuacións 
impulsadas polo presidente de 
Goberno Adolfo Suárez para a 
reforma política do réxime 
franquista. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 
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§ 17 § HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da 
Moncloa. 

  X § Explica as causas e os obxectivos 
dos Pactos da Moncloa. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 17 § HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da 
Constitución de 1978 e as súas características esenciais. 

  X § Explica o proceso de elaboración e 
aprobación da Constitución de 
1978 e as súas características 
esenciais. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 17 § HEB12.2.2. Describe como se estableceron as preautonomías de 
Cataluña e o País Vasco. 

  X § Describe como se estableceron as 
preautonomías de Cataluña e o 
País Vasco. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Traballo.  
§ R11. 

 

§ 17 § HEB12.3.1. Elabora un esquema coas etapas políticas desde 
1979 ata a actualidade, segundo o partido no poder, e sinala os 
principais acontecementos de cada unha delas. 

  X § Elabora un esquema coas etapas 
políticas desde 1979 ata a 
actualidade. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 17 § HEB12.3.2. Comenta os feitos máis salientables do proceso de 
integración en Europa e as consecuencias para España desta 
integración. 

  X § Comenta os feitos máis 
salientables do proceso de 
integración en Europa e as 
consecuencias para España desta 
integración. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 17 § HEB12.3.3. Analiza a evolución económica e social de España 
desde a segunda crise do petróleo en 1979 ata o comezo da crise 
financeira mundial de 2008. 

  X § Analiza a evolución económica e 
social de España desde a segunda 
crise do petróleo en 1979 ata o 
comezo da crise financeira mundial 
de 2008. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Prba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

 

§ 17 § HEB12.3.4. Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a 
normalización democrática de España, describe a xénese e 
evolución das organizacións terroristas que actuaron desde a 
transición democrática ata os nosos días (ETA, GRAPO, etc.) e 
reflexiona sobre outros temas relacionados: a cidadanía 
ameazada, os movementos asociativos de vítimas, a mediación 
en conflitos, etc. 

  X § Analiza o impacto da ameaza 
terrorista sobre a normalización 
democrática de España. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R2, R3 e/ou R6. 

§ 17 § HEB12.3.5. Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os 
nosos días, e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

  X § Representa unha liña do tempo 
desde 1975 ata os nosos días, e 
sitúa nela os principais 

§ CMCCT 
§ CAA 

§ Traballo. 
§ R9 
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acontecementos históricos. § CSC  

§ 17 § HEB12.4.1. Explica a posición e o papel da España actual na 
Unión Europea e no mundo. 

  X §  Explica a posición e o papel da 
España actual na Unión Europea e 
no mundo. 

§ CCL 
§ CSC 

§ Traballo.  
§ R10 e/ou R11. 
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Ademais dos Procedementos e Instrumentos de Avaliación  sinalados en 
cada estandar de aprendizaxe, engadimos  para todos eles  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 da escrita, a 
correcta pronunciación das frases nos exercicios orais, a boa presentación 
e que o alumnado se axuste ó tema sen divagacións. 

 
 
 

4.2. CONCRECIÓNS 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. 
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• 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.  
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 Xeografía e Historia (como compoñentes das 
competencias básicas) e,  deste xeito, poder alcanzar os obxectivos en cada 
materia. 
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4.3.MATERIAIS E RECURSOS 

Un aspecto fundamental da metodoloxía son os materiais e recursos 
didácticos, facendo especial mención ós materiais escritos, incluíndo os 
libros de texto, a prensa periódica, dicionarios, atlas históricos, mapas 
históricos e xeográficos, recursos en rede e os materiais audiovisuais: 
documentais e películas.  Incidindo no referente a libros de texto, 
propoñemos o seguintes: 

• En Historia de España  de 2 de Bacherelato, utilizarase material de 
elaboración propia,asi como fotocopias, fichas, tanto entregado ao 
alumnado como proxectado co canón, tamén empregamos diferentes 
recursos da rede, presentacións … 

4.4.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

4.4.1.CRITERIOS DE AVALIACION 
 

         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. 
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• 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. 

 
 4.4..2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

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 a 
seguinte rúbricas que considere oportuno segundo as necesidades. As 
rúbricas aparecerna como anexo a programación, xa que estan vinculadas 
con todas as materias do Departamento de Xeografía e Historia, pero 
manifestase de forma xenérica para a cualificación das actividades:   

 
CUALIFICACIÓN SIGNIFICADO VALOR DA 

NOTA 
MM Moi mal: a actividade non foi realizada 

ou foino de modo que non satisfai 
ningún criterio. 

0% 

M Mal: a actividade foi realizada de modo 
que satisfai de modo insuficiente os 
criterios de cualificación. 

25% 

R Regular: a actividade foi realizada de 
modo que satisfai 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% 
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MB Moi ben: a actividade foi realizada de 
modo que satisfai de modo excelente os 
criterios de cualificación. 

100% 

 
Os catro derradeiros criterios do listado –adicación, pertinencia, respecto e 
colaboración- non se refiren ó contido das actividades, senón á actitude que 
as favorece. A ponderación destes criterios actitudinais consistirá na adición 
de decimais para o redondeo da cualificación da avaliación acadando o 
enteiro superior (por exemplo, un alumno que ten un 6.3 como resultado da 
avaliación sumativa, poderá acadar un 7 en función de se foi cualificado 
positivamente atendendo a estes criterios). 

  
 Con carácter xeral, a cualificación da avaliación final será a media das 
avaliacións parciais (usando números enteiros), 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.  
 
4.4.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
 

Promocionarán a materia todos aqueles alumos que acaden alomenos un 
5 na cualificación final ordinaria.  

 
Un lugar importante entre os instrumentos para a avaliación da 

aprendizaxe do alumnado son os distintos tipos de probas orais e escritas 
(probas obxectivas, desenrolo de temas, exercicios de aplicación…). En 
relación co deseño e presentación destas probas acordamos ter en conta o 
seguinte: 

Parécenos oportuno empregar diferentes tipos de cuestións ou exercicios 
en consonancia coas capacidades que se queiran avaliar. Así, por exemplo, 
os distintos tipos de probas obxectivas son as máis indicadas para avaliar a 
memorización de feitos e conceptos, mentres que o desenrolo dun tema por 
escrito é unha técnica máis axeitada para avaliar a capacidade do alumnado 
de estruturar con coherencia a información, de argumentar loxicamente, de 
tomar en consideración distintas informacións e opinións, e de sintetizar e 
valorar as súas achegas. 
 
• Os exames constarán de:  
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En Hª de España de 2º de Bacherelato: o exame dividese en tres partes, 
seguindo o modelo proposto pola ABAU e a CIUGA: 

- Preguntas de definición de  conceptos. Na que terase un conta un 
listado de conceptos estableciodos pola ABAU e a súa elaboración 
segundo uns criterios formais establecidos. 

- Realización dunha pregunta de teoría que seguirá os criterios 
establecidos pola ABAU.  

- Realización de comentario ou composición histórica a partir dunha 
serie de documentos (textos escritos, mapas, gráficos, imaxes…) os 
alumnos deberán elaborar un tema. Este tipo de proba é imposible de 
cuantificar de forma xeral, pero é fundamental a capacidade de síntese, 
a utilización dun vocabulario específico, a claridade, aterse aos 
documentos, unha correcta expresión escrita, etc. 

 
 
• 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), 

• En 2º de Bacherelato a recuperación de cada avaliación será no 
trimestre seguinte. No caso de recuperar a matería a súa nota sera un cinco, 
e será a nota que se tomará de referencia para a calificación da avaliación 
ordinaria. No caso de non ter superaradas as recuperacións de dúas 
avaliacións o alumno/a terá que presentarse á proba extraordinaria, 
realizada antes da avaliación ordinaria, con toda a materia do curso. 

• Nos exames de avaliación é obrigatorio comezar a escribir na folla que 
entrega o profesor na que figuran os documentos presentados. O alumnado 
que comece nun folio a parte a súa proba non terá dereito a que se lle 
corrixa dita proba. 

• 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 do alumno/a. No caso 
de no alcancanzar a nota mínima no exame, a nota da avaliación será de 
un 4, e o alumno/a tera que presentarse a recuperación pertinente. 
 

• En 2º de Bacherelato, en Hª de España os exámes supoñen o 80% da nota. 
No caso do resto o 20% corresponderase a elaboración de: 
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-  comentarios ou composicións histórica, que seran un 7,5%. 
- Realización de liñas do tempo 2,5%. 
- Elaboración de preguntas de teoría, seguindo o modelo de ABAU, cun 

5% 
- Elaboración de traballo ou exposición cun 5%. 

• 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. 

• 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 maio 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 maio haberá outra en 
extraordinaria coas mesmas características, que se fara segundo o 
calendario proposto polo centro. 

 

NORMAS DE EXAME 
Ø Sobre a mesa unicamente se pode ter o necesario para facer o exame 

(bolígrafo azul ou negro como cores para escribir). 
Ø Non se pode empregar tipex. 
Ø Cando un alumno sexa visto copiando se lle requisará o exame e deberá 

repetilo na avaliación de recuperación final de maio, perdendo o dereito 
a aprobar a avaliación correspondente. 

Ø Unha vez no exame o alumno deberá esperar un mínimo de 20 minutos 
antes de abandonar o exame.  

Ø O alumnado deberá ser moi escrupuloso coa puntualidade, xa que o seu 
incumprimento considerarase unha falta leve. 

 
  

4.5. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  E MEDIDAS INDIVIDUAIS 
OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN TOMAR EN FUNCIÓN DOS 
RESULTADOS  
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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.   
 
 Os instrumentos para realizar dita avaliación pode ser un ou varios dos 
seguintes: 

- Observación sistemática. 
- Entrevista oral. 
- Cuestionario. 
- Análise de producións escritas. 
- Proba específica. 
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5.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 PARA XEOGRAFÍA DE ESPAÑA DE 2º 
DE BACHARELATO. 

 5.1.SEGUNDO DE BACHARELATO: XEOGRAFÍA. 
 
UNIDADES: 
             1.- A diversidade física de España e de Galicia: o relevo                                7.-Os espazos de servizos.                                 
             2.- A diversidade climática de España e de Galicia.                                        8.- A poboación española e a poboación galega.                             
             3.- A diversidade hídrica e bioxeográfica.                                                       9.- O espazo urbano.                              
             4.- As paisaxes naturais e as interrelacións natureza-sociedade.                    10.- A organización territorial e os desequilibrios rexionais. 
             5.- Os espazos do sector primario.                                                                   11.- España e Galicia na Unión Europea.                            
             6.- Os espazos industriais.                                                                                12.- España no mundo. 
 
        
   Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico 
                                   

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TE
M 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e 
as principais ferramentas de análise e os seus 
procedementos.  

X X X Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as 
principais ferramentas de análise e os seus 
procedementos. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

 
Considéranse contidos e estándares procedementales e 

como tal valóranse nas unidades correspondéntes 

1/2/3/4/5/6/ XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas. X X X Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as CMCCT  
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7/8/9/10/11/
12 

principais ferramentas de análise e os seus 
procedementos. 

CAA 
CCL 

 

Considéranse contidos e estándares procedementales e 
como tal valóranse nas unidades correspondéntes 

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

XHB1.2.2. Enumera e describe as características das 
paisaxes xeográficas.  

X X X § Describe as características das paisaxes xeográficas. CMCCT 
CAA 

Considéranse contidos e estándares procedementales e 
como tal valóranse nas unidades correspondéntes 

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

XHB1.3.1. Utiliza adecuadamente as ferramentas 
características da ciencia xeográfica. 

X X X Utiliza as ferramentas características da ciencia 
xeográfica. 

CMCCT 
CAA 
CD 

 
Considéranse contidos e estándares procedementales e 

como tal valóranse nas unidades correspondéntes 

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

XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico 
mediante os procedementos de traballo do xeógrafo. 

X X X Extrae información do mapa topográfico. CMCCT 
CAA 
CD 

Considéranse contidos e estándares procedementales e 
como tal valóranse nas unidades correspondéntes 

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

XHB1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de 
diferentes escalas. 

X X X Extrae a información de mapas e planos de 
diferentes escalas. 

CMCCT 
CD 

 
Considéranse contidos e estándares procedementales e 

como tal valóranse nas unidades correspondéntes 

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

XHB1.5.1. Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre 
paisaxe natural e cultural.  

X X X  Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe 
natural e cultural. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

Considéranse contidos e estándares procedementales e 
como tal valóranse nas unidades correspondéntes 

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

XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun 
plano e dun mapa, comentando as características do 
espazo xeográfico. 

X X X Analiza e extrae conclusións da observación dun plano 
e dun mapa. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

                                                                  
 
 
  Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica 
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM PO RAL. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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1º 2º 3º CLAVE 

1 
8 

XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico 
de España as unidades do relevo español, 
comentando as súas características. 

X   Sinala sobre un mapa físico de España as unidades do 
relevo español, comentando as súas características. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Dossier actividades nº1 
RÚBRICA 1 

 

1 
8 

XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os 
elementos do relevo que son similares e diferentes 
do territorio peninsular e insular. 

X   Identifica e representa nun mapa os elementos do 
relevo  do territorio peninsular e insular. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Dossier actividades nº1 
RÚBRICA 1 

 

1 
8 

XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos 
do relevo de España. 

X   Enumera e describe os principais trazos do relevo de 
España. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Dossier actividades nº1 
RÚBRICA 1 

1 
8 

XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español 
segundo as súas características xeomorfolóxicas. 

X   Clasifica as unidades do relevo español segundo as 
súas características xeomorfolóxicas. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Dossier actividades nº1 
RÚBRICA 1 

1 
8 

XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a 
evolución xeolóxica e a conformación do territorio 
español. 

X   Describe sumariamente nun mapa a evolución 
xeolóxica e a conformación do territorio español. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 3 

1 
8 

XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o 
relevo que reflicte. 

X   Realiza un corte topográfico e explica o relevo que 
reflicte. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Dossier actividades nº1 
RÚBRICA 1 

1 
8 

XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos 
constitutivos dos tipos de solo de España. 

X   Enumera e describe os elementos constitutivos dos 
tipos de solo de España. 

CMCCT 
CAA 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
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CCL 
 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 15 

5 
8 

XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos 
de solos peninsulares e insulares. 

X   . Localiza nun mapa de España os tipos de solos 
peninsulares e insulares. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita. 
RÚBRICA 15 

 
 
Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación 
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

2 
8 

XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de 
España. 

X   Localiza os climas nun mapa de España CMCCT 
CA 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

2 
8 

XHB3.2.1. Describe e compara os climas en 
España, enumerando os factores e os elementos 
característicos. 

X   Describe e compara os climas en España, enumerando 
os factores e os elementos característicos 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 2 
RUBRICA 14 

2 
8 

XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas 
específicos de cada clima. 

X   Representa e comenta climogramas específicos de 
cada clima. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita.  
RUBRICA 15 

 

2 
8 

XHB3.4.1. Comenta as características dos climas 
españois a partir dos seus climogramas 
representativos. 

X   Comenta as características dos climas españois a partir 
dos seus climogramas representativos. 

CMCCT 
CAA 
CCL 

CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita.  
RUBRICA 15 
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2 
8 

XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo 
atmosférico reflectidos nas estacións 
climatolóxicas. 

X   Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita.  
RUBRICA 15 

2 
8 

XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do 
tempo os elementos que explican os tipos de 
tempo atmosférico.  

X   Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos 
que explican os tipos de tempo atmosférico. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita.  
RUBRICA 15 

2 
8 

XB33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España 
distinguindo os elementos que explican o tipo de 
tempo característico da estación do ano 
correspondente. 

X   Comenta un mapa do tempo de España CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RUBRICA 15 

2 
8 

XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio 
climático. 

X   Analiza como afecta a España o cambio climático. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

2 
8 

XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, 
utilizando gráficas e estatísticas que reflicten as 
chuvias torrenciais.  

X   Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e 
estatísticas que reflicten as chuvias torrenciais. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

4 
8 
 
 

XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios 
vexetais, e describe e comenta as súas 
características. 

X   Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e 
comenta as súas características 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 15 
 
 

4 
8 
 

XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as 
formacións vexetais que aparezan. 

X   Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións 
vexetais que aparezan. 

CMCCT 
CA 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
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4 
8 
 

XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. X   Analiza razoadamente unha cliserie. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 14  

 
                                                                                        
  Bloque 4. A hidrografía 
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

3 
8 
 
 

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en 
España. 

X X   Explica a diversidade hídrica en España. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 2  
RÚBRICA 11 
 

3 
8 

XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as 
principais cuncas fluviais. 

X X  Localiza nun mapa de España as principais cuncas 
fluviais. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

3 
8 

XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos 
cursos fluviais coas posibilidades de 
aproveitamento hídrico en España. 

X X  Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas 
posibilidades de aproveitamento hídrico en España. 

CMCCT 
CAA 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

3 
8 

XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas 
españolas, e debate un aspecto de actualidade 
sobre este tema. 

X X   Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

3 
8 

XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica 
española os grandes encoros, e deduce 
consecuencias, analizando tamén as 
características climáticas. 

X X  Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os 
grandes encoros, e deduce consecuencias, 
analizando tamén as características climáticas. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 11 
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3 
8 

XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e 
estatísticas que reflicten as épocas de seca en 
relación cun mapa de tipos de réximes fluviais dos 
ríos da Península Ibérica, e saca conclusións. 

X X   Analiza e comenta gráficas de tipos de réximes fluviais 
dos ríos da Península Ibérica,. saca 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

3 
8 

XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas 
xornalísticas que reflictan a desigualdade hídrica 
española e a súa interacción coas actividades 
humanas.  

X X   Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a 
desigualdade hídrica española e a súa interacción 
coas actividades humanas. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 11 

 

 
 
 
Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade 
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

6 XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes 
conxuntos paisaxísticos españois. 

 X   Distingue as características dos grandes conxuntos 
paisaxísticos españois. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 17 

6 XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais 
españolas e identifica as súas características. 

 X  Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e 
identifica as súas características. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

6 
7 
 

XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas 
suscitados pola interacción entre persoa e natureza 
sobre as paisaxes. 

 X   Identifica  os problemas suscitados pola interacción 
entre persoa e natureza sobre as paisaxes 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 2 
RÚBRICA 11 
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6 
7 

XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador 
correctivo da acción humana sobre a natureza. 

 X   Analiza algún elemento lexislador correctivo da 
acción humana sobre a natureza. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC  

§ Proba escrita 
RÚBRICA 11 

6 
7 

XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das 
naturais. 

 X  Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais. CMCCT 
CAA 
CCL 

§ Actividade de aula. Ficha 
RÚBRICA 4 
 

6 
7 

XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas 
ou imaxes nas que se perciba a influencia do medio 
na actividade humana. 

 X  Analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se 
perciba a influencia do medio na actividade humana. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 11 

6 
7 

XHB5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas 
fontes de información novas xornalísticas ou imaxes 
nas que se perciba a influencia das persoas sobre o 
medio. 

 X  Analiza  novas xornalísticas ou imaxes nas que se 
perciba a influencia das persoas sobre o medio. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 11 

6 
7 

XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que 
apareza nos medios de comunicación social referida 
á destrución do medio natural por parte do ser 
humano.  

 X  Analiza a información que apareza nos medios de 
comunicación social referida á destrución do medio 
natural por parte do ser humano. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 11 

6 
7 

XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas 
a partir de fontes gráficas e comenta imaxes 
representativas de cada unha das variedades de 
paisaxes naturais localizadas en medios de 
comunicación social, internet ou outras fontes 
bibliográficas. 

 X  Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de 
fontes gráficas 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 17 

                                                                   
Bloque 6. A poboación española 
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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9 § XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da 
poboación. 

 X  Utiliza as ferramentas de estudo da poboación. CMCCT 
CAA 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

9 § XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación 
española e compáraa con algunha dun período 
anterior ou de previsións futuras. 

 X  Comenta a pirámide actual de poboación española e 
compáraa con algunha dun período anterior ou de 
previsións futuras. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

9 § XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa 
evolución histórica. 

 X  Distingue as pirámides de poboación na súa evolución 
histórica. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

9 § XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao 
caso español.  

 X  Aplica a teoría da transición demográfica ao caso 
español. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 14 

 

9 § XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que 
amosen a configuración da poboación dun territorio. 

 X  Utiliza correctamente datos e taxas demográficas. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

9 § XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de 
poboación actual en España. 

 X  Analiza o mapa da densidade de poboación actual en 
España. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

 

9 § XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que 
afectan a España. 

 X  Explica os procesos migratorios antigos que afectan a 
España. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 
 

9 § XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes.  X  Analiza as migracións recentes. CMCCT 
CAA 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 
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CCL 
CD 

 
 

9 § XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades 
autónomas en relación coas migracións interiores. 

 X  Analiza as migración interiores CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

 

9 § XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das 
rexións que medran e as que diminúen a súa 
poboación. 

 X  Compara a poboación das comunidades autónomas. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

9 § XHB6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación 
española. 

§  

 X  . Analiza un gráfico da estrutura da poboación española. 
 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

9 § XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos 
ao cálculo de taxas de poboación. 

 X  Calcula taxas de poboación CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

9 § XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as 
perspectivas de futuro da poboación española.  

 X  Analiza información sobre as perspectivas de futuro da 
poboación española. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 19 
 

9 § XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a 
poboación española salientando os aspectos máis 
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, 
etc., nunha presentación informática ou en exposicións 
en directo. 

 X  Presenta e defende información sobre a poboación 
española. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 19 
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Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario 
  

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

11 § XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e 
forestais. 

  X § Identifica as actividades do sector primario CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
      RÚBRICA 4 

11 § XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario 
doutras actividades económicas. 

  X § Identifica as actividades do sector primario. CCL 
CAA 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
      RÚBRICA 4 

11 § XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais 
aproveitamentos agrarios.  

  X § Sitúa nun mapa as paisaxes agrarias. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
      RÚBRICA 4 

11 § XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que 
incidiron nas estruturas agrarias españolas. 

  X § Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron 
nas estruturas agrarias españolas. 

CAA 
CCL 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 1 

 

11 § XHB7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de 
manifesto as características das paisaxes agrarias 
españolas. 

  X § comenta imaxes das paisaxes agrarias españolas. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 17 

 

11 § XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a 
estrutura da propiedade 

  X § Comprende a evolución da estrutura da propiedade. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 3 

 

11 § XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das 
paisaxes agrarias españolas. 

  X § Analiza as características das paisaxes agrarias 
españolas. 

CMCCT 
CAA 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 3 
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CCL 
CD 

RÚBRICA 17 

11 § XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos 
estruturais que expliquen o dinamismo dun sector 
agrario dado. 

  X § Analiza o dinamismo dun sector agrario dado CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 3 

 

11 § XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen 
a situación española na PAC. 

  X § Comenta a PAC. CCL 
CAA 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 3 

 

11 § XHB7.7.1. Establece as características e as 
peculiaridades da actividade pesqueira española e 
galega. 

  X § Establece as características da actividade pesqueira 
española e galega. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
      RÚBRICA 4 

11 § XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que 
tratan problemas pesqueiros e identifica a súa orixe.  

  X § Analiza os problemas pesqueiros e identifica a súa 
orixe. 

CCL 
CAA 

§ Observación e actividades de aula 
      RÚBRICA 4 

11 § XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso 
específico no PIB das actividades agrarias, 
gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a 
outros sectores de actividade. 

  X § Analiza gráficos comparativos do peso específico no 
PIB das actividades agrarias, gandeiras, forestal e 
pesqueiras españolas fronte a outros sectores de 
actividade. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
      RÚBRICA 4 

 
 
 
 
 
Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial 
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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12 XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os 
problemas e a configuración da industria española. 

  X Analiza os problemas e a configuración da industria 
española. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 19 

 

12 XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar 1a 
evolución histórica da industrialización española. 

  X Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución 
histórica da industrialización española. 

CCL 
CAA 
CMCCT 

§ Proba escrita. 
 RÚBRICA 8 

12 XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a 
evolución histórica da industria española nunha zona 
concreta ou dun sector concreto. 

  X Analiza imaxes que amosen a evolución histórica da 
industria española. 

CCL 
CAA 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 17 

12 XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a 
localización de fontes de enerxía e materias primas en 
España.  

  X Relaciona o nacemento da industria e a localización de 
fontes de enerxía e materias primas en España. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CDC 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 15 

12 XHB8.3.1. Enumera as características da industria 
española e as súas diferenzas rexionais.  

  X Enumera as características da industria española CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 2 
RÚBRICA 15 

12 XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas 
que expliquen as producións industriais. 

  X Analiza gráficas que expliquen as producións 
industriais. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

12 XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos 
industriais. 

  X  Analiza unha paisaxes  industrial. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 17 

12 XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais 
máis importantes, distinguindo entre os sectores 
industriais.  

  X Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis 
importantes 

CCL 
CD 
CAA 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
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12 XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os 
eixes de desenvolvemento industrial. 

  X  Localiza e describe as rexións industriais. CCL 
CAA 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

12 XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de 
desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de 
futuro. 

  X  Describe os eixes ou focos de desenvolvemento 
industrial. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 19 

 

12 XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión 
Europea e a súa influencia nas españolas. 

  X Describe as políticas industriais da Unión Europea e a 
súa influencia nas españolas. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 19 

 

 
 
Bloque 9. O sector servizos 
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

13 XHB9.1.1. Identifica as características do sector 
terciario español. 

  X Características do sector terciario español. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 2 
RÚBRICA 3 

13 XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos 
para a economía española. 

  X  Explica a incidencia do sector servizos para a 
economía española. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 2 
RÚBRICA 3 

13 XHB9.3.1. Describe como se articulan os medios 
de comunicación máis importantes de 
España (ferrocarrís, estradas, portos e 
aeroportos). 

  X Describe como se articulan os medios de comunicación 
máis importantes de España 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
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13 XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes 
a transcendencia que este sector ten para 
articular o territorio. 

  X Comenta sobre un mapa de transportes a 
transcendencia que este sector ten para articular o 
territorio. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

 

13 XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan 
un sistema de transporte determinado. 

  X Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de 
transporte determinado 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

 

13 XHB9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos 
de transporte español. 

  X Distingue nun mapa os principais nodos de transporte 
español. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

 

13 XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun 
caso específico sobre vías de comunicación 
no noso país. 

  X Describe como se articulan os medios de comunicación 
máis importantes de España 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

13 XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que 
expliquen o desenvolvemento comercial. 

  X Comenta  o desenvolvemento comercial. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

13 XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do 
espazo turístico. 

  X Analiza as desigualdades do espazo turístico CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 15 

13 XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que 
expliquen o desenvolvemento turístico 
español. 

  X Comenta o desenvolvemento turístico español. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 15 

13 XHB9.6.2. Explica como articulan o territorio   X . Explica como articulan o territorio outras actividades CMCCT § Proba escrita 
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outras actividades terciarias. terciarias. CAA 
CCL 
CD 

RÚBRICA 15 

13 XHB9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo 
destinado a transportes, comercial ou outras 
actividades do sector servizos.  

  X  Analiza  imaxes do espazo destinado a transportes, 
comercial ou outras actividades do sector servizos. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 17 

13 XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a 
influencia do sector servizos na economía e 
no emprego en España, a partir de imaxes 
que reflictan o seu impacto nunha paisaxe. 

  X Confecciona esquemas para analizar a influencia do 
sector servizos na economía e no emprego en 
España 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 
CSC 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 10. O espazo urbano 
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

10 § XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos.   X § Define cidade. CMCCT 
CAA 
CCL 

 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
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10 § XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis 
próxima ao lugar de residencia, ou a máis 
significativa. 

  X § Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao 
lugar de residencia, ou a máis significativa. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 18  

 

10 § XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de 
urbanización. 

  X § Identifica as características do proceso de 
urbanización. 

CMCCT 
CAA 
CCL 

 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 3 

10 § XHB10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de 
planificación urbana. 

  X § Identifica o proceso de urbanización. CAA 
CCL 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 3 

10 § XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das 
cidades españolas. 

  X § Analiza a morfoloxía e a estrutura urbana. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 18  

 

10 § XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as 
partes dunha cidade sobre un plano desta. 

  X § Analiza a morfoloxía e a estrutura urbana. CCL 
CD 
CAA 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 18  

 

10 § XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir 
dunha fonte gráfica. 

  X § .Comenta unha paisaxe urbana. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 17  
 

10 § XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que 
expliquen a morfoloxía e a estrutura urbana dunha 
cidade coñecida. 

  X § Analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a 
estrutura urbana dunha cidade coñecida. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 17  

 

10 § XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española.   X § Explica a xerarquización urbana española. CMCCT 
CAA 
CCL 

 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 15  
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10 § XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas 
entre a cidade e o espazo que a rodea. 

  X § Analiza as influencias mutuas entre a cidade e o 
espazo que a rodea. 

CMCCT 
CAA 
CCL 

 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

 

10 § XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas 
que amosen a configuración e a problemática do 
sistema urbano español. 

  X § Analiza a problemática do sistema urbano español. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 2 
RÚBRICA 3 

 
 
Bloque 11. Formas de organización territorial  
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

14 § XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a 
organización territorial española, partindo do concello e 
da comunidade autónoma. 

  X Describe a organización territorial española. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

 

14 § XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española 
a partir de mapas históricos e actuais. 

  X Explica a ordenación territorial española a partir de 
mapas históricos e actuais. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 

 

14 § XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial 
establecida pola Constitución de 1978. 

  X Explica a organización territorial española. CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita..  
RÚBRICA 2 
RÚBRICA 15 

 

14 § XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e 
a da primeira metade do século XX. 

  X  Compara a ordenación territorial actual. CMCCT 
CAA 
CCL 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 15 
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CD 

14 § XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades 
autónomas, as principais cidades en cada unha e os 
países fronteirizos de España. 

  X Distingue e enumera as comunidades autónomas, e 
as principais cidades. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 
 

14 § XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os 
contrastes territoriais existentes na organización 
territorial española. 

  X  Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais 
existentes na organización territorial española. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 19 

 

14 § XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que 
practican as comunidades autónomas en aspectos 
concretos. 

  X Explica as políticas territoriais que practican as 
comunidades autónomas 

CMCCT 
CAA 
CCL 

§ Proba escrita.  
RÚBRICA 19 

 

14 § XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as 
comunidades autónomas. 

  X Distingue os símbolos que diferencian as 
comunidades autónomas. 

CMCCT 
CAA 
CCL 

 

§ Observación e actividades de aula 
RÚBRICA 4 

 

14 § XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos 
esenciais das políticas territoriais autonómicas. 

  X Explica razoadamente os trazos esenciais das 
políticas territoriais autonómicas. 

CAA 
CCL 

§ Proba escrita..  
RÚBRICA 19 

 

 
 
Bloque 12. España en Europa e no mundo 
 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

15 XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas 
xeoeconómicas e sinala aquelas coas que España ten 
máis relación. 

  X   Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e 
sinala aquelas coas que España ten máis relación. 

CMCCT 
CAA 
CCL 

§ Observación na aula 
RÚBRICA 4 
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CD 

15 XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España 
na situación mundial. 

  X Identifica aspectos salientables de España na situación 
mundial. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 15 
RÚBRICA 19 

15 XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as 
grandes áreas xeoeconómicas mundiais. 

  X   Localiza a situación española entre as grandes áreas 
xeoeconómicas mundiais. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Observación na aula 
RÚBRICA 4 

15 XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión 
Europea.  

  X  Explica a posición de España na Unión Europea. CMCCT 
CAA 
CCL 

 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 19 

15 XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a 
Unión Europea toma en política rexional e de cohesión 
territorial que afectan a España. 

  X Identifica a posición de España na Unión Europea CMCCT 
CAA 
CCL 

 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 19 

15 XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que 
explican a posición de España na Unión Europea. 

  X Identifica a posición de España na Unión Europea CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 19 

15 XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da 
globalización con exemplificacións que afecten a 
España. 

  X Define a globalización e explica os seus trazos. CMCCT 
CAA 
CCL 

CSC 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 2 

15 XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da 
aplicación a casos concretos dos conceptos de 
mundialización e de diversidade territorial. 

  X Analiza  conceptos de mundialización e de diversidade 
territorial.  

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 15 
RÚBRICA 19 
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15 XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de 
España en espazos xeopolíticos e socioeconómicos 
continentais e mundiais a partir de distintas fontes de 
información xeográfica.  

  X Explica as repercusións da inclusión de España en 
espazos xeopolíticos 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

§ Proba escrita 
RÚBRICA 15 
RÚBRICA 19 
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Ademais dos Procedementos e Instrumentos de Avaliación  sinalados en 
cada estandar de aprendizaxe, engadimos  para todos eles  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 da escrita, a 
correcta pronunciación das frases nos exercicios orais, a boa presentación 
e que o alumnado se axuste ó tema sen divagacións. 

 
 
 

5.2. CONCRECIÓNS 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. 
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• 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.  
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. 
 
 

5.3.MATERIAIS E RECURSOS 

Un aspecto fundamental da metodoloxía son os materiais e recursos 
didácticos, facendo especial mención ós materiais escritos, incluíndo os 
libros de texto, a prensa periódica, dicionarios, atlas históricos, mapas 
históricos e xeográficos, recursos en rede e os materiais audiovisuais: 
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documentais e películas.  Incidindo no referente a libros de texto, 
propoñemos o seguinte: 

• Para Xeografía de 2º Bach :  Ademais do libro de texto da Editorial  
Anaya en 2º de Bacharelato, utilizarase fotocopias, fichas, material de 
elaboración propia, tanto entregado ao alumnado como proxectado co 
canón, tamén empregamos diferentes recursos da rede, presentacións … 

5.4.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 
5.4.1.CRITERIOS DE AVALIACION 
 

         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. 
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• 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. 

 
 
 
 
 
 5.4.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
  

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 a 
seguinte rúbrica xenérica para a cualificación das actividades:   

 
CUALIFICACIÓN SIGNIFICADO VALOR DA 

NOTA 
MM Moi mal: a actividade non foi realizada 

ou foino de modo que non satisfai 
ningún criterio. 

0% 

M Mal: a actividade foi realizada de modo 
que satisfai de modo insuficiente os 
criterios de cualificación. 

25% 

R Regular: a actividade foi realizada de 
modo que satisfai 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% 

 
Os catro derradeiros criterios do listado –adicación, pertinencia, respecto e 
colaboración- non se refiren ó contido das actividades, senón á actitude que 
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as favorece. A ponderación destes criterios actitudinais consistirá na adición 
de decimais para o redondeo da cualificación da avaliación acadando o 
enteiro superior (por exemplo, un alumno que ten un 6.3 como resultado da 
avaliación sumativa, poderá acadar un 7 en función de se foi cualificado 
positivamente atendendo a estes criterios). 

  
 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. 
  
 
 
5.4.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
 

Promocionarán a materia todos aqueles alumnos que acaden alomenos un 
5 na cualificación final ordinaria.  

 
Un lugar importante entre os instrumentos para a avaliación da 

aprendizaxe do alumnado son os distintos tipos de probas orais e escritas 
(probas obxectivas, desenrolo de temas, exercicios de aplicación…). En 
relación co deseño e presentación destas probas acordamos ter en conta o 
seguinte: 

 
Parécenos oportuno empregar diferentes tipos de cuestións ou exercicios 

en consonancia coas capacidades que se queiran avaliar. Así, por exemplo, 
os distintos tipos de probas obxectivas son as máis indicadas para avaliar a 
memorización de feitos e conceptos, mentres que o desenrolo dun tema por 
escrito é unha técnica máis axeitada para avaliar a capacidade do alumnado 
de estruturar con coherencia a información, de argumentar loxicamente, de 
tomar en consideración distintas informacións e opinións, e de sintetizar e 
valorar as súas achegas. 

 
 
As condicións que se toman para calificar ao alumnado son as seguintes: 
 



 3. 95 

1.- A calificación parcial de avaliación continua divídese nun 30% para o 
traballo diario e un 70% para o exame de avaliación. 
2. O 30% do traballo diario repártese en 5 actividades avaliables e o 
seguimento diario (atención, participación  exercicios revisado 
aleatoriamente e valorados con positivos...)  
3. O exame de contidos de avaliación valórase sobre 10 puntos, corríxese 
seguindo rúbrica e estruturase en 3 partes: 

a. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS, 1, 5 puntos 
b. UNHA PREGUNTA TEMA, 3 puntos, (Tamén pode ser DÚAS 
PREGUNTAS TEMA, 1,5  puntos cada pregunta) 
c. DOUS COMENTARIOS, de 3 e 2, 5 puntos. 

(O exame sobre os contidos que se establezan pode realizarse en dous días 
para adaptarse ao tempo requerido ou “pola tarde nunha sesión”) 
4. Para superar a avaliación hai que obter unha calificación numérica mínima 
de 5 puntos entre a suma das dúas partes. O mínimo para superar cada unha 
das partes é de 1 punto na avaliación continua e 3 puntos no exame; en caso 
de que a calificación sumando o obtido na avaliación continua fora superior 
a 5 , a nota do boletín convértese en 4 puntos, polo que a avaliación non se 
considerará superada a efectos da avaliación final. 
5. Para superar a materia na avaliación de maio hai que ter superadas as 3 
avaliacións. Quen tivera algunha avaliación suspensa poderá recuperala na 
avaliación final de maio (o alumno 1 exame por avaliación suspensa e acadar 
os mínimos exixibles) Neste exame a calificación do exame representa a nota 
obtida sen ter en conta o 30% outorgado durante a avaliación continua) 
6. A calificación final de cada a avaliación aproxima a unidade superior se 
os decimais superan o 0.5 e á unidade inferior no caso contrario. Para a 
calificación final faise a media numérica exacta en cada avaliación e 
redondéase seguindo o caso anterior para establecer a nota da avaliación de 
maio. 
7. Quen non supere a materia en maio terá a posibilidade de recuperar a 
materia na avaliación extraordinaria, nas mesmas condicións que o exposto 
no punto 5. 
8.- Aquel alumno que perda o dereito a avaliación continua establecido pola 
circular... debe aterse ao establecido no punto 5, pero coa estrutura de exame 
seguinte: 

a. CONCEPTOS, 1,5 punto. 
b. DÚAS PREGUNTAS TEMA, 1,5 puntos cada unha. 
c. DOUS COMENTARIOS, 3 e 2,5 puntos cada un.  

 
NORMAS DE EXAME 

a. Sobre a mesa unicamente se pode ter o necesario para facer o exame 
(bolígrafo azul ou negro como cores para escribir). 

b. Non se pode empregar tipex. 
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c. Cando un alumno sexa visto copiando se lle requisará o exame e 
deberá repetilo na avaliación de recuperación final de maio, perdendo 
o dereito a aprobar a avaliación correspondente. 

d. Unha vez no exame o alumno deberá esperar un mínimo de 20 minutos 
antes de abandonar o exame.  

e. O alumnado deberá ser moi escrupuloso coa puntualidade, xa que o 
seu incumprimento considerarase unha falta leve 

 
5.5. 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. 
- Proba específica. 
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6.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 PARA HISTORIA DA ARTE  2º DE 
BACHARELATO. 

 

6.1. SEGUNDO DE BACHARELATO: HISTORIA DA ARTE.  
 
UNIDADES:  1º. A arte grega                                                                 8º. O Barroco en Italia e Europa.                
                        2º. A arte romana.                                                             9º. Os comezos da arte contemporánea: Neoclasicismo, Romanticismo, 
                        3º. A primeira arte cristiá: paleocristiá,                                   Goya. 
 bizantina e prerrománica.                                                                        10º. O realismo e o impresionismo. 
                        4º. A arte románica.                                                          11º. A arquitectura do século XIX. 
                        5º. A arte gótica.                                                               12º. As vangardas do século XX. 
                        6º. A  arte do Islam.                                                          13º. A arquitectura do século XX. 
                        7º. O Renacemento en Italia e Europa.                             14º. As artes plásticas na segunda metade do século XX. 
 
                                                                                                                  15º. A  imaxe no mundo actual. 
Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

1 § HAB1.1.1. Explica as características 
esenciais da arte grega e a súa evolución 
no tempo a partir de fontes históricas ou 
historiográficas. 

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

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§  R3,R7 

1 § HAB1.1.2. Define o concepto de orde 
arquitectónica e compara as tres ordes da 

X   § Define o concepto de orde arquitectónica e 
compara as tres ordes da arquitectura 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R2, R7 
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arquitectura grega. grega. § CAA 

1 § HAB1.1.3. Describe os tipos de templo 
grego, con referencia ás características 
arquitectónicas e a decoración escultórica. 

X   §  Describe os tipos de templo grego § CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

1 § HAB1.1.4. Describe as características do 
teatro grego e a función das súas partes. 

X   § Describe as características do teatro grego. § CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

1 § HAB1.1.5. Explica a evolución da figura 
humana masculina na escultura grega a 
partir do "Kouros" de Anavysos, o 
"Doríforo" (Policleto) e o "Apoxiomenos" 
(Lisipo). 

X   § Explica a evolución da figura humana 
masculina na escultura grega. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

1 § HAB1.2.1. Especifica quen eran os/as 
principais clientes da arte grega, e a 
consideración social da arte e dos/das 
artistas. 

X   § Analiza  a consideración social da arte e 
dos/das artistas. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§  Proba escrita. 
§ R3,R7 

1 § HAB1.3.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas gregas: 
Partenón, Tribuna das Cariátides do 
Erecteion, templo de Atenea Niké e teatro 
de Epidauro. 

X   § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas gregas: Partenón, 
Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo 
de Atenea Niké e teatro de Epidauro. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7, R8 

1 § HAB1.3.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes esculturas gregas: Kouros de 
Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 
(Mirón), Doríforo (Policleto), unha metopa 
do Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso 
neno (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 
Vitoria de Samotracia, Venus de Milo e 
friso do altar de Zeus en Pérgamo (detalle 
de Atenea e Gea). 

X   § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas gregas: Kouros de Anavysos, 
Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), 
Doríforo (Policleto), unha metopa do 
Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso 
neno (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 
Vitoria de Samotracia, Venus de Milo e friso 
do altar de Zeus en Pérgamo (detalle de 
Atenea e Gea). 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7, R8, R13 

2 § HAB1.4.1. Explica as características 
esenciais da arte romana e a súa 
evolución no tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

X   § Explica as características esenciais da arte 
romana e a súa evolución no tempo 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 
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2 § HAB1.4.2. Especifica as achegas da 
arquitectura romana en relación coa 
grega. 

X   § Especifica as achegas da arquitectura 
romana en relación coa grega. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

2 § HAB1.4.3. Describe as características e 
funcións dos principais tipos de edificio 
romanos. 

X   § Describe as características e funcións dos 
principais tipos de edificio romanos. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

2 § HAB1.4.4. Compara o templo e o teatro 
romanos cos respectivos gregos. 

X   § Compara o templo e o teatro romanos cos 
respectivos gregos. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

2 § HAB1.4.5. Explica os trazos principais da 
cidade romana a partir de fontes históricas 
ou historiográficas. 

X   § Explica os trazos principais da cidade 
romana. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

2 § HAB1.4.6. Especifica as innovacións da 
escultura romana en relación coa grega. 

X   § Especifica as innovacións da escultura 
romana en relación coa grega. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

2 § HAB1.4.7. Describe as características 
xerais dos mosaicos e a pintura en Roma 
a partir dunha fonte histórica ou 
historiográfica. 

X   § Describe as características xerais dos 
mosaicos e a pintura en Roma 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

2 § HAB1.5.1. Especifica quen eran os/as 
principais clientes da arte romana, e a 
consideración social da arte e dos/das 
artistas. 

X   § Especifica quen eran os/as principais 
clientes da arte romana, e a consideración 
social da arte e dos/das artistas. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

Proba escrita. 
R3,R7 

2 § HAB1.6.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas romanas: 
Maison Carrée de Nimes, Panteón de 
Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, 
basílica de Maxencio e Constantino en 
Roma, ponte de Alcántara, acueduto de 
Segovia, arco de Tito en Roma e columna 
de Traxano en Roma. 

X   §  Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas romanas: Maison 
Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro 
de Mérida, Coliseo de Roma, basílica de 
Maxencio e Constantino en Roma, ponte de 
Alcántara, acueduto de Segovia, arco de 
Tito en Roma e columna de Traxano en 
Roma 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

Proba escrita. 
R7, R8,R13 
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2 § HAB1.6.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes esculturas romanas: Augusto de 
Prima Porta, estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, relevo do Arco de Tito (detalle dos 
soldados co candelabro e outros obxectos 
do Templo de Xerusalén) e relevo da 
columna de Traxano. 

X   § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas romanas: Augusto de Prima 
Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, 
relevo do Arco de Tito (detalle dos soldados 
co candelabro e outros obxectos do Templo 
de Xerusalén) e relevo da columna de 
Traxano. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7, R8,R13 

1 § HAB1.7.1. Realiza un traballo de 
investigación sobre Fidias. 

X   § . Realiza un traballo de investigación sobre 
Fidias. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CD 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R10 

1 § HAB1.7.2. Realiza un traballo de 
investigación sobre o debate acerca da 
autoría grega ou romana do grupo 
escultórico de "Laocoonte e os seus fillos". 

X   § Realiza un traballo de investigación sobre a 
autoría grega ou romana do grupo 
escultórico de "Laocoonte e os seus fillos". 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CD 
§ CSIEE 

Entrega de traballos escritos previos a súa exposición 
individuais e grupais. 
R11 

1 / 2 § HAB1.8.1. Confecciona un catálogo, con 
breves comentarios, das obras máis 
salientables da arte antiga que se 
conservan en Galicia. 

X   § Confecciona un catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis salientables 
da arte antiga que se conservan en Galicia. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R11 

Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

3 § HAB2.1.1. Explica as características 
esenciais da arte paleocristiá e a súa 
evolución no tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

X   § Explica as características esenciais da arte 
paleocristiá. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

3 § HAB2.1.2. Describe a orixe, a 
características e a función da basílica 
paleocristiá. 

X   § Describe as características e a función da 
basílica paleocristiá. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita 
§ R3,R7 
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3 § HAB2.1.3. Describe as características e 
función dos baptisterios, mausoleos e 
"martiria" paleocristiáns, e as súas partes. 

X   § Describe as características e función dos 
baptisterios, mausoleos e "martiria" 
paleocristiáns 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita 
§ R3,R7 

3 § HAB2.1.4. Explica a evolución da pintura e 
o mosaico na arte paleocristiá, con 
especial referencia á iconografía. 

X   §  Explica a evolución da pintura e o mosaico 
na arte paleocristiá, con especial referencia 
á iconografía. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita 
§ R3,R7 

3 § HAB2.2.1. Explica as características 
esenciais da arte bizantina a partir de 
fontes históricas ou historiográficas.  

X   §  Explica as características esenciais da arte 
bizantina 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§  Proba escrita 
§ R3,R7 

3 § HAB2.2.2. Explica a arquitectura bizantina 
a través da igrexa de Santa Sofía de 
Constantinopla. 

X   § Explica a arquitectura bizantina a través da 
igrexa de Santa Sofía de Constantinopla. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§  Proba escrita. 
§ R3,R7,R13 

3 § HAB2.2.3. Describe as características do 
mosaico bizantino e dos temas 
iconográficos do Pantocrátor e a Virxe e a 
Déesis, así como a súa influencia na arte 
occidental. 

X   § Describe as características do mosaico 
bizantino. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§  Proba escrita. 
§ R3,R7,R13 

3 § HAB2.3.1. Identifica, analiza e comenta o 
mosaico do Cortexo da emperatriz 
Teodora en San Vital de Rávena. 

X   §  Identifica, analiza e comenta o mosaico do 
Cortexo da emperatriz Teodora en San Vital 
de Rávena. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

3 § HAB2.4.1. Define o concepto de arte 
prerrománica e especifica as súas 
manifestacións en España e en Galicia. 

X   §  Define o concepto de arte prerrománica § CCEC 
§ CCL 

§  Proba escrita 
§ R2,R7 

3 § HAB2.4.2. Identifica e clasifica 
razoadamente no seu estilo as seguintes 
obras: San Pedro da Nave (Zamora), 
Santa María do Naranco (Oviedo), San 
Miguel da Escalada (León), Santa Comba 
de Bande e San Miguel de Celanova 
(Ourense). 

X   § Identifica e clasifica razoadamente no seu 
estilo as seguintes obras: San Pedro da 
Nave (Zamora), Santa María do Naranco 
(Oviedo), San Miguel da Escalada (León), 
Santa Comba de Bande e San Miguel de 
Celanova (Ourense). 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita 
§ R7,R4,R1 
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4 § HAB2.5.1. Describe as características 
xerais da arte románica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.  

X   § Describe as características xerais da arte 
románica 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§  Proba escrita. 
§ R3,R7 

4 § HAB2.5.2. Describe as características e as 
función das igrexas e dos mosteiros na 
arte románica.  

X   § Describe as características e as función das 
igrexas e dos mosteiros na arte románica. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

4 § HAB2.5.3. Explica as características da 
escultura e a pintura románicas, con 
especial referencia á iconografía. 

X   § Explica as características da escultura e a 
pintura románicas, con especial referencia 
á iconografía. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

4 § HAB2.6.1. Especifica as relacións entre 
artistas e clientes da arte románica.  

X   § Especifica as relacións entre artistas e 
clientes da arte románica. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

4 § HAB2.7.1. Identifica, analiza e comenta as 
esculturas románicas do Xuízo Final no 
tímpano de Santa Fe de Conques 
(Francia). 

X   § Identifica, analiza e comenta as esculturas 
románicas do Xuízo Final no tímpano de 
Santa Fe de Conques (Francia). 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R13,R8 

5 § HAB2.8.1. Describe as características 
xerais da arte gótica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.  

X   § Describe as características xerais da arte 
gótica. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

5 § HAB2.8.2. Describe as características e a 
evolución da arquitectura gótica e 
especifica os cambios introducidos 
respecto á románica.  

X   § Describe as características e a evolución da 
arquitectura gótica e especifica os cambios 
introducidos respecto á románica. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

5 § HAB2.8.3. Describe as características e a 
evolución da escultura gótica, e especifica 
as súas diferenzas tipolóxicas, formais e 
iconográficas respecto á escultura 
románica. 

X   § Describe as características e a evolución da 
escultura gótica, e especifica as súas 
diferenzas  respecto á escultura románica. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita 
§ R3,R7 

5 § HAB2.8.4. Recoñece e explica as 
innovacións da pintura de Giotto e do 

X   § Recoñece e explica as innovacións da 
pintura de Giotto 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 
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Trecento italiano respecto á pintura 
románica e bizantina. 

§ CAA 

5 § HAB2.8.5. Explica as innovacións da 
pintura flamenga do século XV e cita 
algunhas obras dos seus principais 
representantes. 

X   § . Explica as innovacións da pintura 
flamenga do século XV. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

5 § HAB2.9.1. Especifica as relacións entre 
artistas e clientes da arte gótica, e a súa 
variación respecto ao románico. 

X   § Especifica as relacións entre artistas e 
clientes da arte gótica, e a súa variación 
respecto ao románico. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

5 § HAB2.10.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras arquitectónicas 
góticas: fachada occidental da catedral de 
Reims, interior da planta superior da 
Sainte Chapelle de París. 

X   § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas góticas: fachada 
occidental da catedral de Reims, interior da 
planta superior da Sainte Chapelle de 
París. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

5 § HAB2.10.2. Identifica, analiza e comenta o 
grupo da Anunciación e a Visitación da 
catedral de Reims. 

X   § Identifica, analiza e comenta o grupo da 
Anunciación e a Visitación da catedral de 
Reims. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

5 § HAB2.10.3. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes pinturas góticas: escena de 
"A fuxida a Exipto", de Giotto, na Capela 
Scrovegni de Padua, "Matrimonio 
Arnolfini", de Jan Van Eyck, "O 
descendemento da cruz", de Roger van 
der Weyden, e o "Xardín das Delicias, de 
Hieronymus Bosch. 

X   §  Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas góticas: escena de "A fuxida a 
Exipto", de Giotto, na Capela Scrovegni de 
Padua, "Matrimonio Arnolfini", de Jan Van 
Eyck, "O descendemento da cruz", de 
Roger van der Weyden, e o "Xardín das 
Delicias, de Hieronymus Bosch. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

4 / 5 § HAB2.11.1. Explica as características e 
evolución da arte románica e gótica en 
España. 

X   §  Explica as características e evolución da 
arte románica e gótica en España. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

6 § HAB2.11.2. Explica as características 
xerais da arte islámica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

 X  § Explica as características xerais da arte 
islámica 

§ CCEC 
§ CCL 

§  Proba escrita. 
§ R3,R7 
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§ CAA 

6 § HAB2.11.3. Describe os trazos esenciais 
da mesquita e o pazo islámico. 

 X  § Describe os trazos esenciais da mesquita e 
o pazo islámico. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

Proba escrita. 
R3,R7 

6 § HAB2.11.4. Explica a evolución da arte 
hispanomusulmá. 

 X  § Explica a evolución da arte 
hispanomusulmá. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§  Proba escrita. 
§  R3,R7 

6 § HAB2.11.5. Explica as características da 
arte mudéxar e especifica, con exemplos 
de obras concretas, as diferenzas entre o 
mudéxar popular e o cortesán. 

 X  § Explica as características da arte mudéxar. § CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

4 § HAB2.12.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras arquitectónicas 
románicas: San Vicente de Cardona 
(Barcelona), San Martín de Frómista e a 
catedral de Santiago de Compostela. 

X   §  Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas románicas: San 
Vicente de Cardona (Barcelona), San 
Martín de Frómista e a catedral de Santiago 
de Compostela. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§  Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

4 § HAB2.12.2. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes esculturas románicas: "A 
dúbida de San Tomé", no ángulo do 
claustro de San Domingos de Silos 
(Burgos), "Última cea" do capitel historiado 
do claustro de San Xoán da Peña 
(Huesca) e fachada de Praterías e Pórtico 
da Gloria da catedral de Santiago. 

X   § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas románicas: "A dúbida de San 
Tomé", no ángulo do claustro de San 
Domingos de Silos (Burgos), "Última cea" 
do capitel historiado do claustro de San 
Xoán da Peña (Huesca) e fachada de 
Praterías e Pórtico da Gloria da catedral de 
Santiago 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

4 § HAB2.12.3. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes pinturas murais románicas: 
bóveda da Anunciación aos pastores no 
Panteón Real de San Isidoro de León, e 
ábsida de San Clemente de Tahull 
(Lleida). 

X   § .Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas murais románicas: bóveda da 
Anunciación aos pastores no Panteón Real 
de San Isidoro de León, e ábsida de San 
Clemente de Tahull (Lleida). 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 § HAB2.12.4. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras arquitectónicas 

X   § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas góticas: fachada 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 
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góticas: fachada occidental e interior da 
catedral de León, interior da catedral de 
Barcelona, e interior da igrexa de San 
Xoán dos Reis, de Toledo. 

occidental e interior da catedral de León, 
interior da catedral de Barcelona, e interior 
da igrexa de San Xoán dos Reis, de Toledo. 

§ CAA 

5 § HAB2.12.5. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes esculturas góticas: tímpano 
da Portada do Sarmental da catedral de 
Burgos, e retablo de Gil de Siloé, na 
Cartuxa de Miraflores (Burgos). 

X   § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas góticas: tímpano da Portada do 
Sarmental da catedral de Burgos, e retablo 
de Gil de Siloé, na Cartuxa de Miraflores 
(Burgos). 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§  Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

6 § HAB2.12.6. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras hispanomusulmás: 
Mesquita de Córdoba, Aljafería de 
Zaragoza, Giralda de Sevilla e Alhambra 
de Granada. 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras hispanomusulmás: Mesquita de 
Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de 
Sevilla e Alhambra de Granada. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§  Proba escrita- Traballo. 
§ R7,R8,R13 

4/ 5 § HAB2.13.1. Realiza un traballo de 
investigación sobre o tratamento 
iconográfico e o significado da visión 
apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final na 
arte medieval. 

X   § Realiza un traballo de investigación sobre o 
tratamento iconográfico e o significado da 
visión apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final 
na arte medieval. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CD 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R11,R13 

4 § HAB2.14.1. Explica a importancia da arte 
románica no Camiño de Santiago. 

X   § Explica a importancia da arte románica no 
Camiño de Santiago. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita-traballo. 
§ R11 

4 / 5 § HAB2.14.2. Confecciona un catálogo, con 
breves comentarios, das obras máis 
salientables de arte medieval que se 
conservan en Galicia. 

X   § Confecciona un catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis salientables 
de arte medieval que se conservan en 
Galicia. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R11 

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

7 § HAB3.1.1. Explica as características 
esenciais do Renacemento italiano e a súa 

 X  § Explica as características esenciais do 
Renacemento italiano e a súa 

§ CCEC §  Proba escrita. 
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periodización a partir de fontes históricas 
ou historiográficas. 

periodización. § CCL 
§ CAA 

§ R3,R7 
 

7 § HAB3.1.2. Especifica as características da 
arquitectura renacentista italiana e explica 
a súa evolución, desde o Quattrocento ao 
manierismo.  

 X  § Especifica as características da 
arquitectura renacentista italiana e explica 
a súa evolución, desde o Quattrocento ao 
manierismo. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

7 § HAB3.1.3. Especifica as características da 
escultura renacentista italiana e explica a 
súa evolución, desde o Quattrocento ao 
manierismo. 

 X  § Especifica as características da escultura 
renacentista italiana e explica a súa 
evolución, desde o Quattrocento ao 
manierismo. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

7 § HAB3.1.4. Especifica as características da 
pintura renacentista italiana e explica a 
súa evolución, desde o Quattrocento ao 
manierismo. 

 X  § Especifica as características da pintura 
renacentista italiana e explica a súa 
evolución, desde o Quattrocento ao 
manierismo. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

7 § HAB3.1.5. Compara a pintura italiana do 
Quattrocento coa dos pintores góticos 
flamengos contemporáneos. 

 X  § Compara a pintura italiana do Quattrocento 
coa dos pintores góticos flamengos 
contemporáneos. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

7 § HAB3.1.6. Explica a peculiaridade da 
pintura veneciana do Cinquecento e cita 
os artistas máis representativos. 

 X  § Explica a peculiaridade da pintura 
veneciana do Cinquecento e cita os artistas 
máis representativos. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

7 § HAB3.2.1. Describe a práctica do 
patrocinio no Renacemento italiano e as 
novas reivindicacións dos artistas en 
relación co seu recoñecemento social e a 
natureza do seu labor.  

 X  § Describe a práctica do patrocinio no 
Renacemento italiano 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

7 § HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas do 
Renacemento italiano: cúpula de Santa 
María das Flores e interior da igrexa de 
San Lorenzo, ambas en Florencia e de 
Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi en 
Florencia, de Michelozzo; fachada de 

 X  §  Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas do Renacemento 
italiano: cúpula de Santa María das Flores 
e interior da igrexa de San Lorenzo, ambas 
en Florencia e de Brunelleschi; pazo 
Médici-Riccardi en Florencia, de 
Michelozzo; fachada de Santa María 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA  

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 
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Santa María Novella e do pazo Rucellai, 
ambos en Florencia e de Alberti; templo de 
San Pietro in Montorio en Roma, de 
Bramante; cúpula e proxecto de planta de 
San Pedro do Vaticano, de Michelangelo; 
Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta 
e Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en 
Vicenza, de Palladio. 

Novella e do pazo Rucellai, ambos en 
Florencia e de Alberti; templo de San Pietro 
in Montorio en Roma, de Bramante; cúpula 
e proxecto de planta de San Pedro do 
Vaticano, de Michelangelo; Il Gesù en 
Roma, de Giacomo della Porta e Vignola; 
Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de 
Palladio. 

7 § HAB3.3.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes esculturas do Renacemento 
italiano: primeiro panel da "Porta do 
Paraíso" (da creación do mundo á 
expulsión do Paraíso), de Ghiberti; 
"Gattamelata", de Donatello; "Piedade" do 
Vaticano, "David", "Moisés" e as tumbas 
mediceas, de Michelangelo; "O rapto das 
sabinas", de Giambologna. 

 X  §  Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas do Renacemento italiano: 
primeiro panel da "Porta do Paraíso" (da 
creación do mundo á expulsión do Paraíso), 
de Ghiberti; "Gattamelata", de Donatello; 
"Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e 
as tumbas mediceas, de Michelangelo; "O 
rapto das sabinas", de Giambologna. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 

7 § HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes pinturas do Renacemento 
italiano: "O tributo da moeda" e A 
"Trindade", de Masaccio; "Anunciación" do 
Convento de San Marcos en Florencia, de 
Fra Angelico; "Madonna do Duque de 
Urbino", de Piero della Francesca; "A Virxe 
das rochas", "A última cea" e "A 
Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A 
Escola de Atenas" de Rafael; a bóveda e 
o "Xuízo Final" da Capela Sixtina, de 
Michelangelo; "A tempestade", de 
Giorgione; "Venus de Urbino" e "Carlos V 
en Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de 
Tintoretto; "As vodas de Caná", de 
Veronés. 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas do Renacemento italiano: "O 
tributo da moeda" e A "Trindade", de 
Masaccio; "Anunciación" do Convento de 
San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; 
"Madonna do Duque de Urbino", de Piero 
della Francesca; "A Virxe das rochas", "A 
última cea" e "A Gioconda", de Leonardo da 
Vinci; "A Escola de Atenas" de Rafael; a 
bóveda e o "Xuízo Final" da Capela Sixtina, 
de Michelangelo; "A tempestade", de 
Giorgione; "Venus de Urbino" e "Carlos V 
en Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de 
Tintoretto; "As vodas de Caná", de 
Veronés. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita.  
§ R7,R8,R13 

 
 

7 § HAB3.4.1. Especifica as características 
peculiares do Renacemento español en 
comparación co italiano.  

 X  § Describe as características peculiares do 
Renacemento español.  

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita- traballo. 
§ R11 
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7 § HAB3.4.2. Describe a evolución da 
arquitectura renacentista española. 

 X  § Describe a evolución da arquitectura 
renacentista española. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

7 § HAB3.4.3. Explica a peculiaridade da 
escultura renacentista española.  

 X  § Describe a evolución da escultura 
renacentista española. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

7 § HAB3.4.4. Explica as características da 
pintura de El Greco a través dalgunhas 
das súas obras máis representativas. 

 X  § Explica as características da pintura de El 
Greco. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§  R3,R7 

 
 

 

7 § HAB3.5.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas do 
Renacemento español: fachada da 
Universidade de Salamanca; pazo de 
Carlos V na Alhambra de Granada, de 
Pedro Machuca; mosteiro de San Lorenzo 
de El Escorial, de Juan de Herrera. 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas do Renacemento 
español: fachada da Universidade de 
Salamanca; pazo de Carlos V na Alhambra 
de Granada, de Pedro Machuca; mosteiro 
de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de 
Herrera. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

7 § HAB3.5.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras escultóricas do 
Renacemento español: "Sacrificio de 
Isaac" do retablo de San Bieito de 
Valladolid, de Alonso Berruguete; "Santo 
enterro", de Juan de Juni. 

 X  §  Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras escultóricas do Renacemento 
español: "Sacrificio de Isaac" do retablo de 
San Bieito de Valladolid, de Alonso 
Berruguete; "Santo enterro", de Juan de 
Juni. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 

7 § HAB3.5.3. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes pinturas de El Greco: "O 
expolio", "A Santa Liga" ou "Adoración do 
nome de Xesús", "O martirio de San 
Mauricio", "O enterro do Señor de Orgaz", 
"A adoración dos pastores", "O cabaleiro 
da man no peito". 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas de El Greco: "O expolio", "A Santa 
Liga" ou "Adoración do nome de Xesús", "O 
martirio de San Mauricio", "O enterro do 
Señor de Orgaz", "A adoración dos 
pastores", "O cabaleiro da man no peito". 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 

8 § HAB3.6.1. Explica as características  X  § Explica as características esenciais do § CCEC § Proba escrita. 
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esenciais do Barroco. Barroco. § CCL § R3,R7 
 

 

8 § HAB3.6.2. Especifica as diferenzas entre a 
concepción barroca da arte e a 
renacentista. 

 X  § Especifica as diferenzas entre a concepción 
barroca da arte e a renacentista. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

8 § HAB3.6.3. Compara a arquitectura 
barroca coa renacentista. 

 X  § Compara a arquitectura barroca coa 
renacentista. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

8 § HAB3.6.4. Explica as características 
xerais do urbanismo barroco. 

 X  § Explica as características xerais do 
urbanismo barroco. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita 
§ R3,R7 

 

8 § HAB3.6.5. Explica as características 
xerais do urbanismo barroco. 

 X  § Explica as características xerais do 
urbanismo barroco. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
 

8 § HAB3.6.6. Describe as características 
xerais da pintura barroca e especifica as 
diferenzas entre a Europa católica e a 
protestante. 

 X  § Describe as características xerais da 
pintura barroca 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

8 § HAB3.6.7. Distingue e caracteriza as 
grandes tendencias da pintura barroca en 
Italia e os seus principais representantes. 

 X  § Distingue e caracteriza as grandes 
tendencias da pintura barroca en Italia e os 
seus principais representantes 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

8 § HAB3.6.8. Especifica as peculiaridades da 
pintura barroca flamenga e holandesa. 

 X  § Especifica as peculiaridades da pintura 
barroca flamenga e holandesa. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 
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8 § HAB3.7.1. Describe o papel desempeñado 
no século XVIII polas academias en toda 
Europa e, en particular, polo Salón de 
París. 

 X  § Describe o papel desempeñado no século 
XVIII polas academias en toda Europa e, en 
particular, polo Salón de París. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita-Traballo 
§ R11 

 

8 § HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas do 
Barroco europeo do século XVII: fachada 
de San Pedro do Vaticano, de Carlo 
Maderno; columnata da praza de San 
Pedro do Vaticano, de Bernini; San Carlos 
das Catro Fontes en Roma, de Borromini; 
Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H. 
Mansart e Le Nôtre.  

 X  §  Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas do Barroco europeo 
do século XVII: fachada de San Pedro do 
Vaticano, de Carlo Maderno; columnata da 
praza de San Pedro do Vaticano, de 
Bernini; San Carlos das Catro Fontes en 
Roma, de Borromini; Pazo de Versalles, de 
Le Vau, J.H. Mansart e Le Nôtre. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

8 § HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes esculturas de Bernini: "David", 
"Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa 
Teresa", "Cátedra de San Pedro". 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas de Bernini: "David", "Apolo" e 
"Dafne", "A éxtase de Santa Teresa", 
"Cátedra de San Pedro". 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

8 § HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes pinturas do Barroco europeo do 
século XVII: "Vocación de San Mateo" e 
"Morte da Virxe", de Caravaggio; "Triunfo 
de Baco e Ariadna", na bóveda do pazo 
Farnese de Roma, de Annibale Carracci; 
"Adoración do nome de Xesús", bóveda de 
Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); 
"Adoración dos Magos", "As tres Grazas" 
e "O xardín do Amor", de Rubens; "A 
lección de anatomía do doutor Tulpy", "A 
rolda nocturna", de Rembrandt. 

 X  §  Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas do Barroco europeo do século 
XVII: "Vocación de San Mateo" e "Morte da 
Virxe", de Caravaggio; "Triunfo de Baco e 
Ariadna", na bóveda do pazo Farnese de 
Roma, de Annibale Carracci; "Adoración do 
nome de Xesús", bóveda de Il Gesù en 
Roma, de Gaulli (Il Baciccia); "Adoración 
dos Magos", "As tres Grazas" e "O xardín 
do Amor", de Rubens; "A lección de 
anatomía do doutor Tulpy", "A rolda 
nocturna", de Rembrandt. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

8 § HAB3.9.1. Explica as características do 
urbanismo barroco en España e a 
evolución da arquitectura española 
durante o século XVII. 

 X  § Explica as características do urbanismo 
barroco en España 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
 

8 § HAB3.9.2. Explica as características da  X  § Explica as características da imaxinaría § CCEC § Proba escrita. 
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imaxinaría barroca española do século 
XVII e compara a escola castelá coa 
andaluza.  

barroca española do século XVII § CCL 
§ CAA 

§ R3,R7 
 

8 § HAB3.9.3. Explica as características 
xerais da pintura española do século XVII. 

 X  § Explica as características xerais da pintura 
española do século XVII. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

8 § HAB3.9.4. Describe as características e 
evolución da pintura de Velázquez a través 
dalgunhas das súas obras máis 
significativas. 

 X  § Describe as características e evolución da 
pintura de Velázquez a través dalgunhas 
das súas obras máis significativas. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

8 § HAB3.10.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras arquitectónicas do 
Barroco español do século XVII: Praza 
Maior de Madrid, de Xoán Gómez de 
Mora; Retablo de Santo Estevo de 
Salamanca, de Churriguera. 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas do Barroco español 
do século XVII: Praza Maior de Madrid, de 
Xoán Gómez de Mora; Retablo de Santo 
Estevo de Salamanca, de Churriguera. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

 

8 § HAB3.10.2. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes esculturas do Barroco 
español do século XVII: "Piedad", de 
Gregorio Fernández; "Inmaculada do 
facistol", de Alonso Cano; "Magdalena 
penitente", de Pedro de Mena. 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas do Barroco español do século 
XVII: "Piedad", de Gregorio Fernández; 
"Inmaculada do facistol", de Alonso Cano; 
"Magdalena penitente", de Pedro de Mena. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

 

8 § HAB3.10.3. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes pinturas españolas do 
Barroco español do século XVII: "Martirio 
de San Filipe", "O soño de Xacob" e "O 
zambro", de Ribera; "Bodegón" do Museo 
do Prado, de Zurbarán; "O augador de 
Sevilla, "Os borrachos", "A fragua de 
Vulcano", "A rendición de Breda", "O 
Príncipe Baltasar Carlos a cabalo", "A 
Venus do espello", "As meninas" e "As 
fiandeiras", de Velázquez; "A Sagrada 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas españolas do Barroco español do 
século XVII: "Martirio de San Filipe", "O 
soño de Xacob" e "O zambro", de Ribera; 
"Bodegón" do Museo do Prado, de 
Zurbarán; "O augador de Sevilla, "Os 
borrachos", "A fragua de Vulcano", "A 
rendición de Breda", "O Príncipe Baltasar 
Carlos a cabalo", "A Venus do espello", "As 
meninas" e "As fiandeiras", de Velázquez; 
"A Sagrada Familia do paxariño", "A 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 
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Familia do paxariño", "A Inmaculada de El 
Escorial", "Os nenos da concha" e "Nenos 
xogando aos dados", de Murillo. 

Inmaculada de El Escorial", "Os nenos da 
concha" e "Nenos xogando aos dados", de 
Murillo. 

8 § HAB3.11.1. Explica o século XVIII como 
época de coexistencia de vellos e novos 
estilos artísticos nun contexto histórico de 
cambios profundos. 

 X  §  Explica o século XVIII como época de 
coexistencia de vellos e novos estilos 
artísticos 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

8 § HAB3.11.2. Compara o Barroco tardío e o 
Rococó, e especifica a diferente 
concepción da vida e a arte que encerran. 

 X  § Compara o Barroco tardío e o Rococó § CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

8 § HAB3.11.3. Explica as razóns do 
xurdimento do Neoclasicismo e as súas 
características xerais en arquitectura, 
escultura e pintura. 

 X  § Explica as razóns do xurdimento do 
Neoclasicismo e as súas características 
xerais en arquitectura, escultura e pintura. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

8 § HAB3.11.4. Comenta a escultura 
neoclásica a través da obra de Canova. 

 X  § Comenta a escultura neoclásica a través da 
obra de Canova 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7, R8 

 
 

8 § HAB3.11.5Especifica as posibles 
coincidencias entre o Neoclasicismo e o 
Romanticismo na pintura de David. 

 X  § Especifica as coincidencias entre o 
Neoclasicismo e o Romanticismo. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita- Traballo 
§ R11 

 

8 § HAB3.11.6. Distingue entre a corrente 
tradicional e a clasicista da arquitectura 
barroca española do século XVIII. 

 X  § Distingue entre a corrente tradicional e a 
clasicista da arquitectura barroca española 
do século XVIII. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R1 

 

8 § HAB3.11.7. Explica a figura de Salzillo 
como derradeiro representante da 
imaxinaría relixiosa española en madeira 
policromada. 

 X  § . Explica a figura de Salzillo. § CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita- Traballo. 
§ R11 
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8 § HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras arquitectónicas do 
século XVIII: fachada do Hospicio de San 
Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; 
fachada do Obradoiro da catedral de 
Santiago de Compostela, de Casas e 
Novoa; Pazo Real de Madrid, de Juvara e 
Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; 
Museo do Prado en Madrid, de Juan de 
Villanueva. 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas do século XVIII: 
fachada do Hospicio de San Fernando de 
Madrid, de Pedro de Ribera; fachada do 
Obradoiro da catedral de Santiago de 
Compostela, de Casas e Novoa; Pazo Real 
de Madrid, de Juvara e Sacchetti; Panteón 
de París, de Soufflot; Museo do Prado en 
Madrid, de Juan de Villanueva. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

8 § HAB3.12.2. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras escultóricas do século 
XVIII: "A oración no horto", de Salzillo; 
"Eros e Psique" e "Paulina Bonaparte", de 
Canova. 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras escultóricas do século XVIII: "A 
oración no horto", de Salzillo; "Eros e 
Psique" e "Paulina Bonaparte", de Canova. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

8 § HAB3.12.3. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras de David: "O 
xuramento dos Horacios" e "A morte de 
Marat". 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras de David: "O xuramento dos 
Horacios" e "A morte de Marat". 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
  

8 § HAB3.13.1. Realiza un traballo de 
investigación sobre o proceso de 
construción da nova basílica de San Pedro 
do Vaticano ao longo dos séculos XVI e 
XVII. 

 X  § Realiza un traballo de investigación sobre o 
proceso de construción da nova basílica de 
San Pedro do Vaticano ao longo dos 
séculos XVI e XVII. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CD 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R11 
 

7 / 8 § HAB3.14.1. Confecciona un catálogo, con 
breves comentarios, das obras máis 
salientables da arte dos séculos XVI ao 
XVIII que se conservan en Galicia. 

 X  § Confecciona un catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis salientables 
da arte dos séculos XVI ao XVIII que se 
conservan en Galicia. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R11 

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación. 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 
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9 § HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de 
Goya como pintor e gravador, desde a súa 
chegada á Corte ata o seu exilio final en 
Bordeos. 

 X  § Analiza a evolución da obra de Goya. § CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

9 § HAB4.1.2. Compara a visión de Goya nas 
series de gravados "Os caprichos" e "Os 
disparates ou proverbios". 

 X  § Compara a visión de Goya nas series de 
gravados "Os caprichos" e "Os disparates 
ou proverbios". 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R1 

 

9 § HAB4.2.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras de Goya: "O parasol", 
"A familia de Carlos IV", "O 2 de maio de 
1808 en Madrid" ("A loita cos 
mamelucos"), "Os fusilamentos do 3 de 
maio de 1808"; desastre nº 15 ("E non hai 
remedio") da serie "Os desastres da 
guerra"; "Saturno devorando un fillo" e "A 
leiteira de Bordeos". 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras de Goya: "O parasol", "A familia de 
Carlos IV", "O 2 de maio de 1808 en Madrid" 
("A loita cos mamelucos"), "Os fusilamentos 
do 3 de maio de 1808"; desastre nº 15 ("E 
non hai remedio") da serie "Os desastres da 
guerra"; "Saturno devorando un fillo" e "A 
leiteira de Bordeos". 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

11 § HAB4.3.1. Describe as características e a 
evolución da arquitectura do ferro no 
século XIX, en relación cos avances e as 
necesidades da revolución industrial. 

 X  § Describe as características e a evolución da 
arquitectura do ferro no século XIX. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 
§ CMCCT 

§ Proba escrita. 
§ R1 

 

11 § HAB4.3.2. Explica as diferenzas entre 
enxeñeiros e arquitectos na primeira 
metade do século XIX. 

 X  § Explica as diferenzas entre enxeñeiros e 
arquitectos na primeira metade do século 
XIX. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R1 

 

11 § HAB4.3.3. Explica as características do 
neoclasicismo arquitectónico durante o 
Imperio de Napoleón. 

 X  § Explica as características do neoclasicismo 
arquitectónico durante o Imperio de 
Napoleón. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

11 § HAB4.3.4. Explica as características do 
historicismo en arquitectura e a súa 
evolución cara ao eclecticismo. 

 X  § Explica as características do historicismo en 
arquitectura e a súa evolución cara ao 
eclecticismo. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 
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11 § HAB4.3.5. Explica as características e 
principais tendencias da arquitectura 
modernista. 

 X  § Explica as características e principais 
tendencias da arquitectura modernista. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

11 § HAB4.3.6. Especifica as achegas da 
Escola de Chicago á arquitectura. 

 X  § Especifica as achegas da Escola de 
Chicago á arquitectura. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

11 § HAB4.3.7. Describe as características e 
os obxectivos das remodelacións urbanas 
de París, Barcelona e Madrid na segunda 
metade do século XIX. 

 X  § Describe as características e os obxectivos 
das remodelacións urbanas na segunda 
metade do século XIX. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R1 

 

 9 /11 § HAB4.4.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras arquitectónicas: 
templo da Madalena en París, de Vignon; 
Parlamento de Londres, de Barry e Pugin; 
Auditorio de Chicago, de Sullivan e Adler; 
torre Eiffel de París; templo da Sagrada 
Familia en Barcelona, de Gaudí. 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas: templo da Madalena 
en París, de Vignon; Parlamento de 
Londres, de Barry e Pugin; Auditorio de 
Chicago, de Sullivan e Adler; torre Eiffel de 
París; templo da Sagrada Familia en 
Barcelona, de Gaudí. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 

9 § HAB4.5.1. Describe as características do 
Romanticismo na pintura e distingue entre 
o romanticismo da liña de Ingres e o 
romanticismo da cor de Gericault e 
Delacroix. 

 X  § Describe as características do 
Romanticismo na pintura. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

9 § HAB4.5.2. Compara as visións 
románticas da paisaxe en Constable e 
Turner. 

 X  § Compara as visións románticas da paisaxe 
en Constable e Turner. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R11 

 

10 § HAB4.5.3. Explica o Realismo e a súa 
aparición no contexto dos cambios sociais 
e culturais de mediados do século XIX. 

 X  § Explica o Realism o de mediados do século 
XIX. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

10 § HAB4.5.4. Compara o Realismo co 
Romanticismo.  

 X  § Compara o Realismo co Romanticismo. § CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R11 
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10 § HAB4.5.5. Describe as características 
xerais do Impresionismo e o 
Neoimpresionismo. 

 X  § Describe as características xerais do 
Impresionismo e o Neoimpresionismo. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

10 § HAB4.5.6. Define o concepto de 
postimpresionismo e especifica as 
achegas de Cézanne e Van Gogh como 
precursores das grandes correntes 
artísticas do século XX. 

 X  § Define o concepto de postimpresionismo e 
especifica as achegas de Cézanne e Van 
Gogh como precursores das grandes 
correntes artísticas do século XX. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

10 § HAB4.5.7. Explica o Simbolismo de finais 
do século XIX como reacción fronte ao 
Realismo e ao Impresionismo. 

 X  § Explica o Simbolismo de finais do século 
XIX. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita- Traballo 
§ R11 

 

10 § HAB4.6.1. Explica os cambios que se 
producen no século XIX nas relacións 
entre artistas e clientes, referidos á 
pintura. 

 X  § Explica os cambios que se producen no 
século XIX nas relacións entre artistas e 
clientes, referidos á pintura. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita-Traballo 
§ R11 

 

10 § HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes pinturas do século XIX: "O 
baño turco", de Ingres; "A balsa da 
Medusa", de Gericault; "A liberdade 
guiando o pobo", de Delacroix; "O carro 
de feo", de Constable; "Chuvia, vapor e 
velocidade", de Turner; "O enterro de 
Ornans", de Courbet; "O ánxelus", de 
Millet; "Almorzo sobre a herba", de Manet; 
"Impresión, sol nacente" e a serie sobre a 
Catedral de Ruán, de Monet; "Le Moulin 
de la Galette", de Renoir; "Unha tarde de 
domingo na Grande Jatte", de Seurat; 
"Xogadores de cartas" e "Mazás e 
laranxas", de Cézanne; "A noite 
estrelada" e "O segador", de Van Gogh; 
"Visión despois do sermón" e "O 
mercado" ("Ta matete"), de Gauguin. 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas do século XIX: "O baño turco", de 
Ingres; "A balsa da Medusa", de Gericault; 
"A liberdade guiando o pobo", de Delacroix; 
"O carro de feo", de Constable; "Chuvia, 
vapor e velocidade", de Turner; "O enterro 
de Ornans", de Courbet; "O ánxelus", de 
Millet; "Almorzo sobre a herba", de Manet; 
"Impresión, sol nacente" e a serie sobre a 
Catedral de Ruán, de Monet; "Le Moulin de 
la Galette", de Renoir; "Unha tarde de 
domingo na Grande Jatte", de Seurat; 
"Xogadores de cartas" e "Mazás e 
laranxas", de Cézanne; "A noite estrelada" 
e "O segador", de Van Gogh; "Visión 
despois do sermón" e "O mercado" ("Ta 
matete"), de Gauguin. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita.  
§ R7,R8,R13 

 

10 § HAB4.8.1. Relaciona a produción e o  X  § Explica o academicismo dominante na § CCEC § Proba escrita- Traballo 
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academicismo dominante na escultura do 
século XIX coas transformacións levadas 
a cabo nas cidades (monumentos 
conmemorativos en prazas, parques e 
avenidas, e esculturas funerarias nos 
novos cemiterios). 

escultura do século XIX. § CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ R11 
 

10 § HAB4.8.2. Explica as características da 
renovación escultórica emprendida por 
Rodin. 

 X  § Explica as características da renovación 
escultórica emprendida por Rodin. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

10 § HAB4.9.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras de Rodin: "O 
pensador" e "Os burgueses de Calais". 

 X  § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras de Rodin: "O pensador" e "Os 
burgueses de Calais". 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

11 § HAB4.10.1. Realiza un traballo de 
investigación sobre as exposicións 
universais do século XIX e a súa 
importancia desde o punto de vista 
arquitectónico. 

 X  § Realiza un traballo de investigación sobre 
as exposicións universais do século XIX e a 
súa importancia desde o punto de vista 
arquitectónico. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CD 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R1 
 

10 § HAB4.10.2. Realiza un traballo de 
investigación sobre a influencia da 
fotografía e o gravado xaponés no 
desenvolvemento do Impresionismo, con 
referencias a obras concretas. 

 X  § Realiza un traballo de investigación sobre a 
influencia da fotografía e o gravado xaponés 
no desenvolvemento do Impresionismo. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CD 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R13, R11 

10 / 11 § HAB4.11.1. Confecciona un catálogo, con 
breves comentarios, das obras máis 
salientables da arte do século XIX que se 
conservan en Galicia. 

 X  § Confecciona un catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis salientables 
da arte do século XIX que se conservan en 
Galicia. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R11,R13 

Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 
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12 § HAB5.1.1. Define o concepto de vangarda 
artística en relación co acelerado ritmo de 
cambios na sociedade da época e a 
liberdade creativa dos/das artistas iniciada 
na centuria anterior. 

  X § Define o concepto de vangarda artística. § CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7,R2 

 

12 § HAB5.1.2. Describe a orixe e as 
características do Fauvismo. 

  X § Describe a orixe e as características do 
Fauvismo. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

12 § HAB5.1.3. Describe o proceso de 
xestación e as características do Cubismo, 
distinguindo entre o Cubismo analítico e o 
sintético. 

  X § Describe o proceso de xestación e as 
características do Cubismo, distinguindo 
entre o Cubismo analítico e o sintético. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

12 § HAB5.1.4. Describe o ideario e os 
principios do futurismo. 

  X § Describe o ideario e os principios do 
futurismo. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

12 § HAB5.1.5. Identifica os antecedentes do 
expresionismo no século XIX, explica as 
súas características xerais e especifica as 
diferenzas entre os grupos alemáns "A 
ponte" e "O xinete azul". 

  X § Explica as características do 
expresionismo. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

12 § HAB5.1.6. Describe o proceso de 
xestación e as características da pintura 
abstracta, distingue a vertente cromática e 
a xeométrica, e especifica algunhas das 
súas correntes máis significativas, como o 
Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo. 

  X § .Describe  as características da pintura 
abstracta. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

12 § HAB5.1.7. Describe as características do 
Dadaísmo como actitude provocadora nun 
contexto de crise. 

  X § Describe as características do Dadaísmo § CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

12 § HAB5.1.8. Explica a orixe, as 
características e os obxectivos do 

  X § Explica as características e os obxectivos 
do Surrealismo. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 
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Surrealismo.  

12 § HAB5.1.9. Explica a importancia dos 
pintores españois Picasso, Miró e Dalí no 
desenvolvemento das vangardas 
artísticas. 

  X § Explica a importancia dos pintores 
españois Picasso, Miró e Dalí no 
desenvolvemento das vangardas artísticas. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

12 § HAB5.1.10. Explica a renovación temática, 
técnica e formal da escultura na primeira 
metade do século XX, distinguindo as 
obras relacionadas coas vangardas 
pictóricas e as que utilizan recursos ou 
linguaxes independentes. 

  X § Explica a renovación temática, técnica e 
formal da escultura na primeira metade do 
século XX. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

12 § HAB5.2.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras: "A alegría de vivir", de 
Matisse; "As señoritas de Aviñón", 
"Retrato de Ambroise Vollard", "Natureza 
morta con cadeira de reixa de cana" e 
"Guernica", de Picasso; "A cidade que 
emerxe", de Boccioni; "O berro", de 
Munch; "A rúa", de Kirchner; "Lírica" e 
"Sobre branco II", de Kandinsky; "Cadrado 
negro", de Malevich; "Composición II", de 
Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "O 
elefante das Celebes", de Ernst; "A chave 
dos campos", de Magritte; "O entroido de 
Arlequín" e "Mulleres e paxaros á luz da 
lúa", de Miró; "O xogo lúgubre" e "A 
persistencia da memoria", de Dalí. 

  X § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras: "A alegría de vivir", de Matisse; "As 
señoritas de Aviñón", "Retrato de Ambroise 
Vollard", "Natureza morta con cadeira de 
reixa de cana" e "Guernica", de Picasso; "A 
cidade que emerxe", de Boccioni; "O berro", 
de Munch; "A rúa", de Kirchner; "Lírica" e 
"Sobre branco II", de Kandinsky; "Cadrado 
negro", de Malevich; "Composición II", de 
Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "O 
elefante das Celebes", de Ernst; "A chave 
dos campos", de Magritte; "O entroido de 
Arlequín" e "Mulleres e paxaros á luz da 
lúa", de Miró; "O xogo lúgubre" e "A 
persistencia da memoria", de Dalí. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

12 § HAB5.2.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras escultóricas: "O profeta", 
de Gargallo; "Formas únicas de 
continuidade no espazo", de Boccioni; 
"Fonte", de Duchamp; "Muller peiteándose 
ante un espello", de Xulio González; 
"Mademoiselle Pogany I", de Brancusi; 
"Lagosta, nasa e cola de peixe", de Calder; 
"Figura reclinada", de Henry Moore. 

  X §  Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras escultóricas: "O profeta", de 
Gargallo; "Formas únicas de continuidade 
no espazo", de Boccioni; "Fonte", de 
Duchamp; "Muller peiteándose ante un 
espello", de Xulio González; "Mademoiselle 
Pogany I", de Brancusi; "Lagosta, nasa e 
cola de peixe", de Calder; "Figura 
reclinada", de Henry Moore. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 
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13 § HAB5.3.1. Explica o proceso de 
configuración e os trazos esenciais do 
Movemento Moderno en arquitectura. 

  X § Explica  os trazos esenciais do Movemento 
Moderno en arquitectura. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

13 § HAB5.3.2. Especifica as achegas da 
arquitectura orgánica ao Movemento 
Moderno. 

  X § Especifica as achegas da arquitectura 
orgánica ao Movemento Moderno. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

13 § HAB5.4.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas: edificio 
da Bauhaus en Dessau (Alemaña), de 
Gropius; pavillón de Alemaña en 
Barcelona, de Mies van der Rohe; Vila 
Saboia en Poissy (Francia), de Le 
Corbusier; casa Kaufman (Casa da 
Cascada), de Frank Lloyd Wright. 

  X § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas: edificio da Bauhaus 
en Dessau (Alemaña), de Gropius; pavillón 
de Alemaña en Barcelona, de Mies van der 
Rohe; Vila Saboia en Poissy (Francia), de 
Le Corbusier; casa Kaufman (Casa da 
Cascada), de Frank Lloyd Wright. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

13 § HAB5.5.1. Realiza un traballo de 
investigación sobre o Grupo de Artistas e 
Técnicos Españois Para o Progreso da 
Arquitectura Contemporánea (GATEPAC). 

  X § Realiza un traballo de investigación sobre o 
Grupo de Artistas e Técnicos Españois 
Para o Progreso da Arquitectura 
Contemporánea (GATEPAC). 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CD 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R11,R13 

13 § HAB5.6.1. Selecciona unha obra 
arquitectónica, unha escultura ou unha 
pintura da primeira metade do século XX, 
das existentes en Galicia, e xustifica a súa 
elección. 

  X § Selecciona unha obra arquitectónica, unha 
escultura ou unha pintura da primeira 
metade do século XX, das existentes en 
Galicia, e xustifica a súa elección 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R11,R13 

Bloque 6. A universalización da arte desde a segunda metade do século XX 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

13 / 14 § HAB6.1.1. Explica o papel desempeñado 
no proceso de universalización da arte 
polos medios de comunicación de masas 
e as exposicións e feiras internacionais de 
arte. 

  X § Explica o papel desempeñado no proceso 
de universalización da arte polos medios de 
comunicación de masas e as exposicións e 
feiras internacionais de arte. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 
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13 § HAB6.1.2. Explica as razóns do 
mantemento e a difusión internacional do 
Movemento Moderno en arquitectura. 

  X § Explica as razóns do mantemento e a 
difusión internacional do Movemento 
Moderno en arquitectura. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 
 

13 § HAB6.1.3. Distingue e describe as 
características doutras tendencias 
arquitectónicas á marxe do Movemento 
Moderno ou Estilo Internacional, en 
particular a High Tech, a posmoderna e a 
deconstrución. 

  X § Distingue e describe as características 
doutras tendencias arquitectónicas á marxe 
do Movemento Moderno ou Estilo 
Internacional. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

13 § HAB6.2.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras: "Unité d’habitation" en 
Marsella, de Le Corbusier; edificio 
Seagram en Nova York, de M. van der 
Rohe e Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Nova York, de F. Lloyd 
Wright; a Casa da Ópera de Sydney, de J. 
Utzon; o centro Pompidou de París, de R. 
Piano e R. Rogers; o AT & T Building de 
Nova York, de Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

  X § Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras: "Unité d’habitation" en Marsella, de 
Le Corbusier; edificio Seagram en Nova 
York, de M. van der Rohe e Philip Johnson; 
o museo Guggenheim de Nova York, de F. 
Lloyd Wright; a Casa da Ópera de Sydney, 
de J. Utzon; o centro Pompidou de París, 
de R. Piano e R. Rogers; o AT & T Building 
de Nova York, de Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 

 
 

14 § HAB6.3.1. Explica e compara o 
Informalismo europeo e o Expresionismo 
abstracto norteamericano. 

  X § Explica e compara o Informalismo europeo 
e o Expresionismo abstracto 
norteamericano. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

14 § HAB6.3.2. Explica a abstracción 
postpictórica. 

  X § Explica a abstracción postpictórica § CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

14 § HAB6.3.3. Explica o Minimalismo.   X § Explica o Minimalismo. § CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 
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14 § HAB6.3.4. Explica a arte cinética e a Op-
Art. 

  X §  Explica a arte cinética e a Op-Art. § CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

14 § HAB6.3.5. Explica a arte conceptual.   X § Explica a arte conceptual. § CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

14 § HAB6.3.6. Explica a Arte Povera.   X § Explica a Arte Povera. § CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

14 § HAB6.3.7. Distingue e explica algunhas 
das principais correntes figurativas: Pop-
Art, Nova Figuración, Hiperrealismo. 

  X § Distingue e explica algunhas das principais 
correntes figurativas: Pop-Art, Nova 
Figuración, Hiperrealismo. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 
 

14 § HAB6.3.8. Explica en que consisten as 
seguintes manifestacións de arte non 
duradeira: Happening, Body Art e Land 
Art. 

  X § Explica en que consisten as seguintes 
manifestacións de arte non duradeira: 
Happening, Body Art e Land Art. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R3,R7 

 

14 § HAB6.3.9. Describe as formulacións 
xerais da posmodernidade, referida ás 
artes plásticas. 

  X § Describe os formulacións xerais da 
posmodernidade, referida ás artes 
plásticas. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita- traballo 
§ R11, R13 

 

14 § HAB6.4.1. Identifica o autor e a corrente 
artística (non necesariamente o título), e 
analiza e comenta as seguintes obras: 
"Pintura" (Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid), de Tapies; "Grito 
nº 7", de Antonio Saura; "One: number 31, 
1950", de J. Pollock; "Ctesiphon III", de F. 
Stella; "Equivalente VIII", de Carl André; 
"Vega 200", de Vasarely; "Unha e tres 

  X § Identifica o autor e a corrente artística (non 
necesariamente o título), e analiza e 
comenta as seguintes obras: "Pintura" 
(Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid), de Tapies; "Grito nº 7", de 
Antonio Saura; "One: number 31, 1950", de 
J. Pollock; "Ctesiphon III", de F. Stella; 
"Equivalente VIII", de Carl André; "Vega 
200", de Vasarely; "Unha e tres cadeiras", 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 

§ Proba escrita. 
§ R7,R8,R13 
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cadeiras", de J. Kosuth; "Iglú con árbore", 
de Mario Merz; "Marilyn Monroe" 
(serigrafía de 1967), de A. Warhol; "O 
Papa que berra" (estudo a partir do retrato 
do Papa Inocencio X), de Francis Bacon; 
"A Gran Vía madrileña en 1974", de 
Antonio López. 

de J. Kosuth; "Iglú con árbore", de Mario 
Merz; "Marilyn Monroe" (serigrafía de 
1967), de A. Warhol; "O Papa que berra" 
(estudo a partir do retrato do Papa 
Inocencio X), de Francis Bacon; "A Gran 
Vía madrileña en 1974", de Antonio López. 

15 § HAB6.5.1. Explica brevemente o 
desenvolvemento dos novos sistemas 
visuais e as características da súa 
linguaxe expresiva: fotografía, cartel, cine, 
cómic, producións televisivas, videoarte e 
arte por computador. 

  X § Explica brevemente o desenvolvemento 
dos novos sistemas visuais e as 
características da súa linguaxe expresiva: 
fotografía, cartel, cine, cómic, producións 
televisivas, videoarte e arte por 
computador. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R13 

 

15 § HAB6.6.1. Especifica as posibilidades que 
ofrecen as novas tecnoloxías para a 
creación artística e para a difusión da arte.  

  X § Especifica as posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías para a creación artística 
e para a difusión da arte. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CMCCT 
§ CD 

§ Proba escrita. 
§ R13 

 

15 § HAB6.7.1. Define o concepto de cultura 
visual de masas, e describe os seus 
trazos esenciais. 

  X § Define o concepto de cultura visual de 
masas, e describe os seus trazos 
esenciais. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R13 

 

15 § HAB6.7.2. Identifica a arte nos diferentes 
ámbitos da vida cotiá. 

  X § Identifica a arte nos diferentes ámbitos da 
vida cotiá. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CSC 

§ Proba escrita. 
§ R13 

 

13 § HAB6.8.1. Explica a orixe do Patrimonio 
Mundial da UNESCO e os seus 
obxectivos. 

  X § Explica a orixe do Patrimonio Mundial da 
UNESCO e os seus obxectivos. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Proba escrita. 
§ R13 

 

13 § HAB6.8.2. Realiza un traballo de 
investigación relacionado cos bens 
artísticos de España e de Galicia inscritos 
no catálogo do Patrimonio Mundial da 
UNESCO. 

  X § Realiza un traballo de investigación 
relacionado cos bens artísticos de España 
e de Galicia inscritos no catálogo do 
Patrimonio Mundial da UNESCO. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CAA 
§ CD 
§ CSIEE 

§ Entrega de traballos escritos previos a 
súa exposición individuais e grupais. 

§ R11,R13 
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Bloque 7. O vocabulario artístico 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEM 
1º 

PO 
2º 

RAL. 
3º 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

1/2/3/4/5/6/ 
7/8/9/10/11 
12/13/14/15 

§ HAB7.1.1. Utiliza con corrección a 
terminoloxía específica das artes en 
exposicións orais e escritas. 

X X X § Utiliza con corrección a terminoloxía 
específica das artes en exposicións orais e 
escritas. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ Observación na aula e nas probas 
escritas. 

§ R1 
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Ademais dos Procedementos e Instrumentos de Avaliación  sinalados en 
cada estandar de aprendizaxe, engadimos  para todos eles  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 da escrita, a 
correcta pronunciación das frases nos exercicios orais, a boa presentación 
e que o alumnado se axuste ó tema sen divagacións. 

 
 
 

6.2.. CONCRECIÓNS 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. 
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• 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.  
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. 
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6.3.MATERIAIS E RECURSOS 

Un aspecto fundamental da metodoloxía son os materiais e recursos 
didácticos, facendo especial mención ós materiais escritos, incluíndo os 
libros de texto, a prensa periódica, dicionarios, atlas históricos, mapas 
históricos e xeográficos, recursos en rede e os materiais audiovisuais: 
documentais e películas.  Incidindo no referente a libros de texto, 
propoñemos o seguinte: 

• En  Historia da Arte, de 2 de Bacherelato, utilizarase material de 
elaboración propia,asi como fotocopias, fichas, tanto entregado ao 
alumnado como proxectado co canón, tamén empregamos diferentes 
recursos da rede, presentacións … 

6.4.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 
6.4.1.CRITERIOS DE AVALIACION 
 

         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. 
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• 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. 

 
 6.4.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
  

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 a 
seguinte rúbrica xenérica para a cualificación das actividades:   

 
CUALIFICACIÓN SIGNIFICADO VALOR DA 

NOTA 
MM Moi mal: a actividade non foi realizada 

ou foino de modo que non satisfai 
ningún criterio. 

0% 

M Mal: a actividade foi realizada de modo 
que satisfai de modo insuficiente os 
criterios de cualificación. 

25% 

R Regular: a actividade foi realizada de 
modo que satisfai 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% 



 3. 129 

MB Moi ben: a actividade foi realizada de 
modo que satisfai de modo excelente os 
criterios de cualificación. 

100% 

 
Os catro derradeiros criterios do listado –adicación, pertinencia, 

respecto e colaboración- non se refiren ó contido das actividades, senón á 
actitude que as favorece. A ponderación destes criterios actitudinais 
consistirá na adición de decimais para o redondeo da cualificación da 
avaliación acadando o enteiro superior (por exemplo, un alumno que ten un 
6.3 como resultado da avaliación sumativa, poderá acadar un 7 en función 
de se foi cualificado positivamente atendendo a estes criterios). 

 
Ó final da programación incluio un anexo coas diferentes rúbricas para 

todo o departamtneo de Xeografía de Historia. 
  

 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. 
  
 
 
6.4.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
 

Promocionarán a materia todos aqueles alumos que acaden alomenos un 
5 na cualificación final ordinaria.  

 
Un lugar importante entre os instrumentos para a avaliación da 

aprendizaxe do alumnado son os distintos tipos de probas orais e escritas 
(probas obxectivas, desenrolo de temas, exercicios de aplicación…). En 
relación co deseño e presentación destas probas acordamos ter en conta o 
seguinte: 

Parécenos oportuno empregar diferentes tipos de cuestións ou exercicios 
en consonancia coas capacidades que se queiran avaliar. Así, por exemplo, 
os distintos tipos de probas obxectivas son as máis indicadas para avaliar a 
memorización de feitos e conceptos, mentres que o desenrolo dun tema por 
escrito é unha técnica máis axeitada para avaliar a capacidade do alumnado 
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de estruturar con coherencia a información, de argumentar loxicamente, de 
tomar en consideración distintas informacións e opinións, e de sintetizar e 
valorar as súas achegas. 
 
• Os exames constarán de:  
 
 
_ En Hª da Arte de 2º de Bacherelato: Os exames  incluirán tres preguntas: 
unha de catro definicións puntuada sobre 0,5 cada unha , e dous comentarios 
de láminas, valorados cada un deles cun máximo de catro puntos.     
 
 
- 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), 

- En 2º de Bacherelato a recuperación de cada avaliación non será no 
trimestre seguinte . O alumnado deberá presentarse ao exame final coa 
materia das avaliacións non aprobadas, polo tanto non se realizarán 
recuperacións despois das avaliacións suspensas. 

- Nos exames de avaliación é obrigatorio comezar a escribir na folla que 
entrega o profesor na que figuran os documentos presentados. O 
alumnado que comece nun folio a parte a súa proba non terá dereito a que 
se lle corrixa dita proba. 

- Para superar a materia a nota media total deberá ser, como mínimo, 
un cinco. 

- Ppara obter a cualificación global, sumaranse as notas dos exames (cun 
mínimo de 3 puntos para facer media), que sera o 80% da materia e o 
restante 20% sera mediante a realización de traballos e a súa exposición. 
No caso de redondeo, este se realizará co traballo expositivo ou unha 
proba tipo test en cada avaliación e que en caso de superala redondearase 
hacia arriba ata o número enteiro inmediatamente superior, en caso 
negativo ata o número inmediatamente inferior. 

- 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. 

- En caso de copiar nun exame,  o alumno suspenderá esa proba  e deberá 
facer a recuperación, se o exame é o final ou o extraordinario de  
suspenderá dita proba.  

NORMAS DE EXAME 
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a. Sobre a mesa unicamente se pode ter o necesario para facer o exame 
(bolígrafo azul ou negro como cores para escribir). 

b. Non se pode empregar tipex. 
c. Cando un alumno sexa visto copiando se lle requisará o exame e 

deberá repetilo na avaliación de recuperación final de maio, perdendo 
o dereito a aprobar a avaliación correspondente. 

d. Unha vez no exame o alumno deberá esperar un mínimo de 20 minutos 
antes de abandonar o exame.  

e. O alumnado deberá ser moi escrupuloso coa puntualidade, xa que o 
seu incumprimento considerarase unha falta leve 

 
 
6.5. 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. 
- Proba específica. 
 
 

7.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.  

          Os alumnos dos bacharelatos de Humanidades e Sociais poden ter 
suspensa a Historia do Mundo Contemporáneo de primeiro curso. Para 
recuperala faranse dous exames, nas datas establecidas pola xefatura de 
estudios: 
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 _ O primeiro exame comprenderá, seguindo a programación do curso 
anterior dende o Antigo Réxime ata a Revolución Rusa. 
_ O segundo exame dende o período de entreguerras ata a Xeopolítica actual. 
 
          Para superar a materia os alumnos deberán aprobar os dous exames 
(cun mínimo de 3 puntos para poder facer media). En caso de non facelo 
terán outra oportunidade en maio e en setembro con toda a materia. No caso 
de que o alumno/a intentase copiar o exame quedaría suspenso de inmediato. 
 A xefa do departamento estará a disposición dos alumnos para 
explicarlle ou proporcionarlle aclaracións e exercicios cando o necesiten. 
 As datas dos exames serán coordinadas pola xefatura de estudos e 
publicadas, así coma as notas, no taboleiro de anuncios do Departamento de 
Xeografía e Historia. 

 
 

 
 
8.CONCRECIÓN 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 … 
 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 
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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. 

 
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 Para atender as diferenzas entre o alumnado desta área contémplanse 
distintos tipos de medidas ordinarias nos tempos e espazos das aulas 
habituais. Neste curso 2017/18, temos en 2º de bacherelato dous alumnos 
con TDH, e xunto co departamento de Orientación se poñen en marcha unha 
serie de pautas como resposta educativa enfocada a adecuar o contexto 
académico ás necesidades dos alumnos e as súas diferenzas na forma de 
aprender a través de medidas organizativas e  metodolóxicas que o profesor 
poida poñer en práctica  na clase.  
É importante, ademáis, manter unha comunicación frecuente e fluida coa 
familia dos alumnos con TDAH, para asegurar que se leva a cabo un traballo 
común e coherente, que resulte eficaz. 
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10.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. 
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Dimensión Indicadores 
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 
proceso de 
ensinanza-
aprendizaxe 

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. 
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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   11.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS.  

 

O departamento plantexará coa suficiente antelación á Vicedirección a 

realización de actividades complementarias e extraescolares. 

En principio plantease unha serie de actividades co Departamento que 

consistirá na visita a Santiago de Compostela cos alumnos de Historia da 

Arte, e unha visita cara fora para visitar museos e obras de arte fora do país, 

que esta por concretar. 

12.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. 
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     _ Resultados académicos obtidos polo alumnado nas materias de 

Xeografía e Historia nas avaliacións.                    

 

 

 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 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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RÚBRICA DE COMENTARIO DE TEXTO. HISTORIA DE ESPAÑA (R6) 

 

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.
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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



 3. 151 

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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 4 3 2 1 0  
 
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 

 

 

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 TRABALLO DE SELECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN 
PERIODÍSTICA  (R. 17) 
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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 IMAXE DE PAISAXE NATURAL  (R. 18) 
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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 CALIFICAR A ANÁLISE DUNHA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN (R. 19) 
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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 

RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DE MAPAS E GRÁFICAS DE TEMÁTICA XEOGRÁFICA (R. 20) 
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