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ANEXOS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

ANEXO 1 (Lexislación LOMCE) 

 PROGRAMACIÓNS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

 XEOGRAFÍA e HISTORIA- CURSOS 1º e 3º DE ESO 

 PROGRAMACIÓNS 1º DE BACHARELATO 

 HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

ANEXO 2 (Lexislación LOE) 

 PROGRAMACIÓNS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

 XEOGRAFÍA e HISTORIA-CC.S.S-CURSOS 2º e 4º DE ESO 

 PROGRAMACIÓNS 2º DE BACHARELATO 

 HISTORIA DE ESPAÑA 

 HISTORIA DA ARTE 

 XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA 
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1.MEMBROS DO SEMINARIO E MATERIAS IMPARTIDAS 

Dª Concepción Sabucedo Álvarez 

Profesora de Ensino Secundario. Vicedirectora. 

Profesora de Ensino Secundario. Vicedirectora. 

 Xeografía e Historia, 4º  da ESO 

 Historia da Arte 2º de Bacharelato 

Dª Mª del Pilar del Camino Valdés Blanco 

Profesora de Ensino Secundario. CC SS,Historia e Xeografía  

 Xeografía e Historia: 1º da ESO 

 Xeografía de España 2º de Bacharelato 

D. Xoán Ferreira Acuña 

Profesor de Ensino Secundario. Xefe do Departamento  

 Xeografía e Historia, 2º da  ESO (titor de 2º A de ESO) 

 1º de Bacharelato: Hª. do Mundo Contemporáneo 

 2º de Bacharelato :Xeografía e Historia de Galicia 

D. Xoán Mariño Reino  

 Xeografía e Historia 3  da ESO 

 Xeografía e Historia 4º de ESO 

 2º de Bacharelato: Historia de España 

D. Raúl Soutelo Soutelo 

Profesor de Ensino Secundario. 

 2º de Bacharelato: Historia de España 

 1º de Bacharelato: hª. do Mundo Contemporáneo 

Completa o seu horario con materias do Departamento de Economía. 
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2.-LIBROS DE TEXTO 

SECUNDARIA OBLIGATORIA: CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA e 

HISTORIA 

 

 1º ESO: VV.AA. Xeografía e Historia 1º ESO Proxecto Os camiños do 

saber,Ed. Obradoiro Santillana,2011 (Con adaptacións curriculares LOMCE) 

 

 2º ESO: VVAA., Xeografía e Historia 2º ESO. Proxecto A casa do saber,Ed. 

Obradoiro Santillana, 2008  

 

 3º ESO: VV.AA. Ciencias socias , Xeografía.Novo Cabo Fisterra 3,Ed. Vicens 

Vives, 2011 (con adaptacións curriculares LOMCE) 

 

 4º ESO: VVAA., Historia. Proxecto A casa do saber,Ed. Obradoiro 

Santillana, 2008 

  

BACHARELATO 

 1º BACHARELATO  

 

 Historia do Mundo Contemporáneo VV.AA., Historia do mundo 

contemporáneo 1º Bacharelato,Proxecto A casa do saber, Santillana 

(Con adaptacións curriculares LOMCE) 

 2º BACHARELATO  

 

 Historia de España: Alfeirán Rodríguez, Xosé e Brea Pedreira, 

Ana, Historia. Baía Edicións.Consorcio editorial galego  

 

 Historia da Arte: Pendás, M., Triadó Tur, JR, Triadó Subirana 

Historia da arte. 2º Bach,Ed. Vicens Vives 

 

 Xeografía de España: Muñoz-Delgado, Concepción, Xeografía, 

Anaya,2012 
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1- INTRODUCIÓN . 

1.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-LEGAL E CONTEXTUALIZACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

 Dende o século XIX o ensino da Xeografía e Historia foi básico na creación 

tanto de identidades nacionais e rexionais coma na de espíritos democráticos e 

críticos. Agora, no século XXI, as devanditas disciplinas enfróntanse a un novo reto 

dentro do Sistema Educativo, a formación dun alumnado preparado para convivir 

non só nun mundo global e plural senón tamén nun estado que o é. Así, a partir 

deste Currículo de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, o profesorado 

debe traballar para fomentar nos estudantes a capacidade crítica, o espírito de 

tolerancia, o desexo de coñecer, valorar e comprender outras realidades pasadas e 

actúalles e formalos como futuros cidadáns activos e comprometidos cos problemas 

que os rodean. Os docentes, polo tanto, han de proporcionar ao alumnado todas as 

ferramentas tanto físicas coma intelectuais para poder vivir na nosa actual 

sociedade global: manexo das TIC e outras fontes de información múltiples e 

variadas, comprensión da historia e a xeografía doutros lugares, desexo de 

aprender e emprender, coñecemento da diversidade xeográfica e histórica de 

España e da súa actual pluralidade social, aptitude para o discernimento e a 

convivencia, entre outras. 

A presente programación baséase na potenciación da aprendizaxe por 

competencias, integradas nos elementos curriculares para propiciar unha 

renovación na práctica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. 

Realizamola desde os novos enfoques tanto na aprendizaxe e na avaliación, 

que supoñen un importante cambio nas tarefas que teñen que resolver os 

alumnos e as alumnas, e propostas metodolóxicas innovadoras. Unha 

competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compo-ñentes 

sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr 

unha acción eficaz. Xa que logo, as competencias considéranse como 

coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da 
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participación activa en prácticas sociais que, como tales, se poden 

desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, coma 

nos contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse como 

«un saber facer» que se aplica a unha diversi-dade de contextos 

académicos, sociais e profesionais.  

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa 

transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de 

ensino e aprendiza-xe competencial debe abordarse desde todas as 

materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que 

conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais coma nos 

non formais e informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias 

non se adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, 

senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os 

individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso. 

Na materia de Xeografia e Historia  e segundo o currículo oficial, os 

contidos agrúpanse en bloques, o que  nos permite organizar de diferentes 

formas os elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis axeitada ás 

características das aprendizaxes e do grupo de alumnos e alumnas aos que 

van dirixidos.  

Por outro lado as competencias clave van estar ligadas a un 

desempeño eficaz nun contexto determinado. Nas situacións de aprendizaxe 

deseñadas para o seu desenvolvemento incorporamos tarefas que 

contextualicen as aprendizaxes e que permiten avanzar en máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. O enfoque metodolóxico susténtase nas 

referidas situacións de aprendizaxe, coa finalidade de que os contidos se 

convertan en coñecementos aplicables con eficacia. Neste deseño é 

responsabilidade do centro e do profesorado a adecuada selección da 

metodoloxía, que deberá ser variada e adecuada ás características e aos 

ritmos de aprendizaxe do alumnado. 

Polo que respecta a avaliación utilizaremos como referentes daas 

aprendizaxes do alumnado os criterios de avaliación e a súa concreción nos 

estándares de aprendizaxe avaliables. No deseño das situacións de 

aprendizaxe tomamos en consideración todos os elementos do currículo, 

entre eles os procedementos e instrumentos de avaliación, así como os 
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criterios de cualificación que permitan avaliar tanto os resultados da materia 

como o nivel competencial alcanzado polos alumnos e as alumnas. 

2.- Á PROGRAMACIÓN NA EDUC. SECUNDARIA OBRIGATORIA 

É importante ter en conta que a materia de Xeografía e Historia  se impartirá 

simultánea e obrigatoriamente durante toda a Educación Secundaria Obrigatoria e 

que, polo tanto, os métodos, contidos e fins serán distintos en cada curso, pois 

deben adecuarse ao nivel cognitivo do alumnado dependendo da súa idade e do seu 

grao de madureza. 

Non se pode esquecer que esta materia é moi propicia para traballar co 

alumnado a adquisición de valores, a través dos distintos temas transversais: 

liberdade, xustiza, igualdade, pluralismo político, paz, respecto ao sistema 

democrático, ao Estado de dereito, aos dereitos humanos e á pluralidade, 

prevención da violencia de xénero, igualdade efectiva entre homes e mulleres, 

igualdade de trato e non discriminación, prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos, rexeitamento á violencia terrorista, consideración ás 

vítimas, protección ante emerxencias, catástrofes ou o mal uso das Tecnoloxías da 

Información e comunicación (TIC), coidado do medio, desenvolvemento sostible, 

consumo responsable ou dieta e ocio saudable. 

Durante toda a ESO, a Xeografía e Historia concíbese como materia do 

bloque de materias troncais. Tendo en conta as seguintes premisas: simultanear en 

todos os cursos Xeografía e Historia, graduar os contidos do máis xeral ao máis 

particular, proporcionar aos alumnos a situación e a descrición dos lugares e 

ámbitos xeográficos onde se situarán as civilizacións e sociedades estudadas e 

adecuarse á capacidade intelectual do alumnado e á realidade e a práctica diaria na 

aula, os contidos articuláronse do seguinte modo: 

Seguindo as directrices marcadas polo Decreto    durante este curso 

realizamos a programación dos cursos 1º e 3º de ESO. No primeiro curso da ESO 

abordamos o medio físico mundial e europeo, de maneira que o alumno dispoña do 

marco espacial para o estudo dos bloques de Historia: Prehistoria e Historia Antiga 

(as Culturas Urbanas, Grecia e Roma).  En terceiro da ESO, o alumnado estuda 

Xeografía física e humana concretando no espazo xeográfico máis próximo, a súa 

Comunidade Autónoma e España e continúa coa Historia Moderna. 

Por outro ladoestablemos como premisa a concreción gradual no ámbito de 

estudo, fundamentalmente en xeografía,a programación establécese desde o 

ámbito xeral dos continentes (tanto medio físico como espazo humano) ao ámbito 
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máis concreto de España e Galicia. No relativo ao ámbito da Historia establecemos 

ámbitos concretos de estudo da realidade  histórica de Galicia durante a Prehistoria 

e a Historia Antiga. 

Dentro de cada un dos bloques dos distintos cursos espicificaremos os 

contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe, relacionada cos 

logros e as capacidades que o alumno debe alcanzar ao rematar cada curso da 

ESO. Entre os contidos incluímos os contidos conceptuais, pero tamén os contidos 

relacionados coas habilidades, e destrezas que o alumno ha de desenvolver nos 

procesos de análise, dedución, síntese, e relación da información, así como contidos 

relacionados cos valores e actitudes, é dicir, co comportamento e os principios. Nos 

criterios de avaliación establecemos o que se quere valorar, o que o alumno debe 

lograr tanto en coñecementos coma en competencias. Estes concrétanse nos 

estándares de aprendizaxe que especifican aquilo o alumno ten que saber, que 

comprender e saber facer na materia, así como a actitude conseguida e ademais 

permiten que a sociedade teña coñecemento do que aprenderon os alumnos nos 

cursos específicos e ao rematar a etapa de secundaria. 

3.-Á PROGRAMACIÓN NO BACHARELATO. 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO  

A Historia do mundo contemporáneo ten como obxectivo que o alumnado 

coñeza os trazos fundamentais e os problemas centrais do mundo actual. Non é a 

Historia a única ciencia social que estuda o presente. Non obstante, só na medida 

que se comprenden as raíces históricas dos acontecementos do presente e as súas 

interrelacións, estase en condicións de interpretar o mundo actual e de contribuír á 

construción dun futuro mellor para o conxunto da humanidade. A Historia, ademais, 

en canto se centra na análise dos problemas das sociedades do pasado, é un 

método idóneo para ensinar e aprender a realizar análises sociais aplicables a 

calquera sociedade en calquera momento histórico. 

O contido da materia agrúpase en Bloques, que pretenden facilitar ao 

alumno a comprensión das características esenciais, as estruturas e os 

acontecementos de cada etapa histórica, concedendo certa prioridade ao estudo 

máis detallado das máis próximas. O primeiro bloque refírese a aqueles contidos, 

habilidades e valores que se consideran fundamentais para o desenvolvemento da 

materia e que na súa consideración de contidos comúns de carácter transversal 

deben incorporarse ao tratamento dos demais. Debemos mostrar aos alumnos que 

a historia é unha ciencia, que se está a construír continuamente, certo é, polo que 

as súas conclusións nunca se poden considerar definitivas, pero unha ciencia á fin e 
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ao cabo, polo que os historiadores deben seguir un método rigoroso no que 

fundamentar as súas afirmacións e tese. Método baseado nun absoluto respecto ás 

fontes e na investigación para obter un coñecemento máis rigoroso e obxectivo dos 

feitos históricos, superando interpretacións de carácter vulgar e que poden ser o 

resultado de intuicións ou prexuízos. 

O noso obxectivo neste primeiro bloque debe ser dar aos alumnos as 

ferramentas necesarias para que poidan comentar todo tipo de fontes históricas 

(textos, mapas, gráficos, fotografías, a prensa, o cine), ademais de favorecer neles 

o espírito científico, fomentando actitudes de exploración e investigación. Pero 

tamén debemos orientar os nosos alumnos sobre forma de afrontar unha 

investigación histórica, dende a busca e selección de fontes ata a presentación das 

súas conclusións de forma rigorosa, tanto de forma oral como escrita, utilizando 

para iso as tecnoloxías da información. 

O resto dos contidos preséntanse en bloques estruturados cun criterio 

cronolóxico, centrados no coñecemento do século XX e do mundo actual. 

Preténdese que os alumnos teñan as claves necesarias para comprender as 

transformacións que se produciron nas últimas décadas. Así, analízanse procesos 

históricos tan significativos como a formación, derruba ou transformación dos 

grandes imperios da idade contemporánea, a crise do liberalismo e o ascenso dos 

réximes totalitarios, a formación das dúas grandes superpotencias e a súa 

determinación na orde internacional, os procesos de expansión e desintegración do 

denominado socialismo real ou o impacto dos avances científico-técnicos na 

sociedade de consumo e a transformación cultural recente. 

1.4-FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

No deseño da Programación docente partimos do currículo oficial, que 

proporciona un marco de actuación común e xeral, e pretende concretar un 

currículo operativo tanto no que respecta á docencia coma no que atinxe á 

aprendizaxe.  

Tendo en conta o antedito a presente Programación  baséase na seguinte 

lexislación : 

 Art. 27 de la Constitución española  

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, que regula el Derecho a la Educación ( 

LODE).  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).  
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 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, de Mejora de la Calidad de la 

Educación (LOMCE). do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa, modificou a Lei orgánica 2/2006 

● Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se 

establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria 

e do Bacharelato, no que desenvolve os aspectos do mesmo en 

atención á nova configuración do currículo 

● Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da educación 

secundaria  obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia 

● Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia (DOG 25-V-2010). 

● ORDE do  pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014, 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG 6-VI- 2013). 

● Orden ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, fai o Ministerio de 

Educación, Cultura e Deporte, relativa a descrición das relacións 

entre as competencias e os contidos e criterios de avaliación das 

diferentes ensinanzas. 

Ademáis tendo en conta o reparto de horas e/ou materias que deben ser 

impartidas en galego, castelán ou inglés aprobado polo Consello Escolar do Centro 

o 17 de setembro de 2010, en cumprimento do Decreto 79/2010, todas as materias 

do Departamento serán impartidas en galego. 
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2.- PROGRAMACIÓN EDUC. SECUNDARIA OBRIGATORIA 
A Xeografía e a Historia tradicionalmente foron dúas disciplinas fundamentais 

nos distintos currículos educativos, ao considerarse estas imprescindibles para o 

desenvolvemento cognitivo, intelectual, persoal e social do alumnado. Por iso, a Lei 

Orgánica 8/2013, do 9 de decembro de Mellora da Calidade Educativa, non só as 

incorporou ao currículo de Ensino Secundario Obrigatorio catalogándoas unidas 

baixo o epígrafe de Xeografía e Historia, como materia troncal nos catro cursos da 

ESO, senón que, por outra parte, foron introducidas no currículo de Primaria baixo 

a denominación de Ciencias Sociais. 

A presente programación currícular está integrada por: os obxectivos, 

as competencias, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares e 

resultados de aprendizaxe avaliables, e a metodoloxía didáctica.SEguindo a 

lexislación vixente entendemos por: 

a) Obxectivos: son os referentes relativos aos logros que o 

alumnado debe acadar ao rematar o proceso educativo, como resultado das 

experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal 

fin.  

b) Competencias: son as capacidades para aplicar de forma 

integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin 

de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas complexos.  

c) Contidos: son o conxunto de coñecementos, habilidades, 

destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada 

ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias. Os contidos 

ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e 

módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas 

en que participe o alumnado.  

d) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar 

a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o 

alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e 

responden ao que se pre-tende conseguir en cada disciplina.  



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..18 
 

e) Estándares de aprendizaxe avaliables: son especificacións 

dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e 

saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 

avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. Deben 

contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.  

f) Metodoloxía didáctica: é o conxunto de estratexias, 

procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de 

xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do 

alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

2.1.- OS OBXECTIVOS NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos 

alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os 

seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e 

prepararse para o exercicio da cidada-nía democrática.  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 

individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz 

das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 

de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e 

resolver pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de 

información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir 
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unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 

estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos 

para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da 

experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na 

lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse 

no coñece-mento, na lectura e no estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de 

maneira apropiada.  

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da 

historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e 

cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes a 

cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo.  

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana 

da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o 

medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.  

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación.  

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, 

cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e 

mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o 

exercicio deste dereito.  
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n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como 

elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade , e como 

medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 

pertencentes a comunidade lusófona.  

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como 

elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade. , e como 

medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 

pertencentes a comunidade lusófona. 

2.2.- AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO DE E.S.O. 

Adquirir as competencias clave significa desenvolver unha serie de 

capacidades que integran coñecementos de tipo conceptual, procedemental e de 

actitudes e valores, é dicir, todo o que unha persoa necesita para desenvolverse 

dunha forma activa, no seo dunha sociedade na que o coñecemento desempeña un 

papel crucial tanto no desenvolvemento económico, coma no social e cultural. 

Supón, ante todo, que este coñecemento integrador, adquirido no proceso de 

ensino-aprendizaxe, vai seguir desenvolvéndose a través da participación activa en 

prácticas sociais. É dicir, as competencias clave son o obxecto decisivo na 

aprendizaxe permanente, dado que son a condición necesaria para alcanzar outro 

tipo de aprendizaxe. O carácter integrador da materia da Xeografía e Historia 

contribúe plenamente ao desenvolvemento das sete competencias clave. 

A Competencia en comunicación lingüística convértese nunha das 

competencias prioritarias no desenvolvemento curricular do ensino secundario 

obrigatorio. A materia de Xeografía e Historia intervén no desenvolvemento da 

competencia lingüística en varios aspectos: en primeiro lugar, a través do 

coñecemento e o uso correcto do vocabulario específico da materia, para construír 

un discurso preciso e expresalo de xeito oral ou escrito; en segundo lugar, ao 

utilizar diferentes variantes do discurso asociado aos contidos, en especial, a 

descrición, a narración e a argumentación; en terceiro lugar, grazas á lectura 

comprensiva e a interpretación de textos ou o comentario de imaxes para potenciar 

o uso da linguaxe icónica. Por outra parte, a nosa materia está intrinsecamente 

relacionada coa busca de información, tanto en fontes orais como escritas, e a 

propia construción do coñecemento a través dun proceso que vai dende a 

información ata as interpretacións explicativas. É importante que o correcto uso do 
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vocabulario da materia, adquirido e precisado durante a etapa de secundaria, se 

afiance e se incorpore á linguaxe habitual do alumno. 

En canto á Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía, a nosa materia, como parte integrante das ciencias sociais, 

utiliza para o seu estudo ferramentas que son propias das matemáticas e das 

ciencias en xeral e que nos serven para describir, interpretar e predicir distintos 

fenómenos no seu contexto. Polo tanto, estas competencias desenvolveranse co 

uso de nocións estatísticas básicas, escalas numéricas e gráficas, operacións 

matemáticas sinxelas (porcentaxes, proporcións...), representacións gráficas 

(escalas, diagramas...), selección de fontes de información, contraste de datos, o 

coñecemento da historia da Terra e dos procesos que desembocaron na súa 

configuración actual, etc. En suma, esta aprendizaxe propicia que o alumno sexa 

consciente de que os coñecementos matemáticos, científicos e tecnolóxicos teñen 

unha aplicabilidade real e funcional en moitos aspectos da súa propia realidade, 

capacitándoo para afrontar e resolver problemas da súa vida cotiá. 

A Competencia dixital é fundamental para que o alumnado comprenda 

os fenómenos xeográficos, sociais e culturais e que saiba traballar coa información 

(obtención, selección, tratamento, análise...), procedente de moi diversas fontes, 

tanto tradicionais, coma audiovisuais, e dixitais, e non todas co mesmo grao de 

fiabilidade e obxectividade. Por iso, a información obtida debe ser analizada dende 

parámetros esixentes, a comparación exhaustiva e crítica das fontes. A obtención e 

tratamento dixital da información require, ademais, unha serie de coñecementos e 

habilidades que son necesarios para que o alumnado se desenvolva e sexa 

competente nun ámbito dixital. Do mesmo modo, preténdese que o alumno cree 

contendidos dixitais en distintos formatos, á vez que desenvolve unha actitude 

responsable respecto ás limitacións e a seguridade do uso das novas tecnoloxías da 

información. 

A Competencia en aprender a aprender permite que o alumno 

dispoña de habilidades ou de estratexias que lle faciliten a aprendizaxe ao longo da 

súa vida (busca, organización e recuperación da información...) e que desenvolva a 

súa curiosidade por adquirir novos coñecementos, capacidades e actitudes que lle 

permitan desenvolverse e crecer como persoa. Neste sentido, esta materia debe 

fomentar no alumno o desexo de indagar no pasado, no seu ámbito e analizar e 

interpretar os fenómenos xeográficos, históricos e culturais para dar respostas ás 

formulacións do home, á vez que desenvolve a súa capacidade de aprender a 

aprender de xeito autónomo e permanente. Presupón tamén que poida adaptarse 
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crítica e reflexivamente aos cambios que poidan producirse na súa vida, é dicir, que 

lles aplique similares instrumentos aos que empregou na análise da realidade social 

(histórica e xeográfica) ao longo desta etapa de secundaria obrigatoria. 

A Competencia social e cívicas é fundamental na materia de Xeografía 

e Historia, xa que o coñecemento e a comprensión da complexa e cambiante 

realidade social é un dos aspectos centrais dos seus contidos, de forma que este 

axudará ao alumno a desenvolverse socialmente. O coñecemento de diferentes 

realidades sociais que tiveron a súa presenza ao longo do tempo fai inevitable a súa 

comparación coa realidade actual. Esta é a ocasión propicia para que o alumno 

comprenda que non hai realidades permanentes, senón que vanse forxando ao 

longo do tempo, e que por iso mesmo poden cambiar, polo que debe ser tolerante 

coas que se producen no seu ámbito e noutros ámbitos diferentes ao seu. O alumno 

interioriza a súa identidade nacional e europea e decátase nunha sociedade cada 

vez máis plural, propia dun mundo globalizado, no que convive con culturas 

diferentes, de que vive. En definitiva, só alcanza sentido esta competencia cando o 

alumno se converte en cidadán activo, poñendo en práctica os coñecementos e 

actitudes aprendidos, aplicándoos no seu ámbito social, para interpretar os 

problemas e fenómenos, elaborar respostas e interactuar con outras persoas e 

grupos, practicando a tolerancia, e a non discriminación, valorando e respectando a 

diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles, 

desenvolvendo deste xeito un talante plenamente democrático. 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Esta competencia implica que o alumno tome conciencia do seu protagonismo no 

proceso ensino-aprendizaxe e, polo tanto, debe adoptar unha actitude activa e 

participativa nos procesos de toma de decisións que afectan á devandita 

aprendizaxe. Trátase de potenciar gradualmente no alumno a súa capacidade para 

transformar as súas ideas en actos e actuar con decisión e criterio propio, non só 

na planificación e elaboración de traballos ou do estudo e a autorregulación da 

propia aprendizaxe, senón tamén na resolución de problemas formulados, na 

asunción de riscos, na toma de decisións para levar a cabo, na concienciación social 

e ecolóxica e a responsabilidade dos seus hábitos cotiáns, a súa vida familiar e a 

súa futura vida profesional. 

Conciencia e expresións culturais. A importancia dos feitos culturais e 

artísticos nos contidos desta materia é o que explica o carácter prioritario desta 

competencia, mediante a cal o alumno poderá observar e comprender as obras 

artísticas e culturais máis relevantes na historia da humanidade. Trátase de 
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espertar no alumno o aprecio pola cultura e pola arte en si mesmos, pola 

observación detallada da obra artística e a sensibilización cara a todo o artístico e 

cultural, en xeral. A educación das emocións, o aprecio non só das grandes obras 

de arte da historia, senón da cultura e a arte do seu ámbito, o interese e respecto 

pola conservación do patrimonio cultural-artístico, convértense en instrumentos 

polos que podemos medir o desenvolvemento desta competencia. Ademais, o 

desenvolvemento desta competencia crea actitudes persoais como respectar a 

diversidade de manifestacións artísticas e culturais, valorar a liberdade de 

expresión, e desenvolver un espírito crítico construtivo ao estudar e analizar as 

obras de arte e as correntes culturais; por último, permite entender a relación entre 

estas manifestacións e as sociedades que as crean. 

2.3.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL e MEDIDAS INDIVIDUAIS ou 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS.( aplicables a todos os cursos da E.S.O.) 

Durante as primeiras semanas de clase  comprobarase o nivel do alumnado 

mediante realización de probas escritas, exercicios de clase e probas orais que 

recollan aspectos relacionados con cada competencia  básica especialmente 

vinculados a área de Xeografía e Historia.Atendendo aos resultados obtidos na 

avaliación inicial realizaranse as adaptación curriculares globais en relación ao 

grupo no seu conxunto e as adaptación individuais necesarias que se poideran 

producir. Estas adaptacións realizaranse na prgramción de aula de cada profesor. 

A avaliación inicial  non ten cualificación no boletín de notas polo tanto non 

fai media co resto das cualificacións do curso. Considerámola un instrumento para 

que o profesor coñeza o punto de partida de cada alumno e para que os alumnos se 

decaten das súas potencialidades e das súas carencias.  

2.4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (aplicables a todos os 

cursos da E.S.O.) 

Ben se trate de medidas de reforzo ou de ampliación o Departamento atende aos 

seguintes principios:  

● Emprego de metodoloxías diversas en función de que o tipo de axuda que 

ofrecen responda ás necesidades que en cada intre necesitan os alumnos.As 

adaptacións en metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir nas 

formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades Estas 

modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

● Actividades de aprendizaxe diferenciadas: reforzo e ampliación. 
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  As actividades educativas que se formulen deben situarse entre o que xa 

saben facer os alumnos de maneira autónoma e o que son capaces de facer coa 

axuda do profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que nin sexan demasiado 

fáciles e, por conseguinte, pouco motivadoras para algúns alumnos, nin que estean 

tan afastadas do que poden realizar que lles resulten igualmente desmotivadoras, 

ademais de contribuír a crear unha sensación de frustración nada favorable para a 

aprendizaxe.  Cando se trata de alumnos que manifestan algunha dificultade para 

traballar determinados contidos, débese axusta-lo grao de complexidade da 

actividade e os requirimentos da tarefa ás súas posibilidades.  É preciso ter previsto 

un número suficiente de actividades para cada un dos contidos considerados como 

fundamentais, con distinto nivel de complexidade, que permita traballar estes 

mesmos contidos con esixencias distintas. No material do Proxecto A Casa do 

Saber, nos libros de texto e  nas guías de profesor dispoñemos de material axeitado 

para  desenvolver diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar 

aprendizaxes en función das necesidades concretas. 

2.5.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS CURRICULARES TRASVERSAIS 

(aplicables a todos os cursos da Educación Secundaria Obrigatoria) 

Como se establece no art. 4 do Decreto 86/2015 nos proxectos curriculares 

específicos de cada un dos cursos da Educación Secundaria Obrigatoria  os 

seguintes elementos trasversais: 

1.-A expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendemento e a 

educación cívica e constitucional en consecuencia nas programacións de aula 

estableceranse os principios e as bases para traballalos incardinando os mesmos 

dentro dos distintos Plans e Programas específicos do IES Virxe do Mar (Plan lector 

e Plan de integración das TICS) 

2.-Asimesmo se fomentará  o desenvolvemento da igualdade efectiva 

entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra 

persoas con discapacidade e os valores inherentes ao principio de 

igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

3.-Do mesmo xeito promoveremos as aprendizaxes para a prevención e 

resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, 

a igualdade, o pluralismo político, a paz,a democracia, o respecto aos 

dereitos humanos, o respecto aos homes e mulleres por igual, ás persoas 
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con discapacidade e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 

respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do 

terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

4.-Na programación de aula promoverase a prevención da violencia de 

xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia 

terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído 

o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico (traballándose este aspecto 

de xeito específico nas programacions curriculares de 4º de ESO). 

5.-Na dinámica da aula evitaranse os comportamentos e contidos 

sexistas e estereotipos que supoñan discriminación por razón da 

orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da 

realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

6.- Nos currículos de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato 

incorporamos elementos curriculares relacionados co desenvolvemento 

sustentable e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o 

abuso e malos tratos ás persoas con discapacidade, as situacións de risco 

derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes (con 

temas específicos en 1º e 3º de ESO). 

7.-Por outro lado nas actividades didácticas tanto da ESO como no 

Bacharelato incorporaremos elementos de traballo orientados ao 

desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á adquisición 

de competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos modelos 

de empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao 

emprendedor e ao empresario, así como á ética empresarial. As actividades de 

adquisición fomentara medidas para que o alumnado participe en actividades que 

lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a 

confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

8.-No ámbito da educación e a seguridade viaria, incorporaranse 

elementos curriculares e promoverán accións para a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que o 

alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de 

peón, viaxeiro e condutor de bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e 

sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
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diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de 

tráfico e as súas secuelas. 

2.6.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS 

RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. (aplicables a 

todos os cursos da Educación Secundaria Obrigatoria) 

Durante o curso académico o Departamento realizará reunións de 

seguimento e avaliación das programacións que se desenvolva no curso 

académico. Nesta reunión avaliarase os logros conqueridos nas etyapas 

académicas e grupos de alumnos/as e estableceranse os mecanismos 
correctores no caso de desviacións siginificativas. Asimeso, estableceranse 

una serie de indicadores básicos da práctica docente que serán avaliados 

trimestralmente dentro do Departamento. Estes indicadores estableceranse 

por cada nivel educativo e grupo establecéndose as propostas de mellor 

oportunas que serán plasmadas como addendas nas programacións  
didácticas 

2.7.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

A Avaliación da práctica docente realizaranse ao longo do curso 

(trimestralmente) e ao final do mesmo.En relación ao análise dos resultados 

obtidos realizaranse as adaptacións correspondentes no caso de que foran 

necesarias. 

Para complementar esta avaliación  establecemos os seguintes indicadores 

básicos: 

A. -en relación coas programacións didáctica 

Indicadores 

 Ás programacións e a súa coherencia interna e entre vos seus 

distintos apartados.  

 Os instrumentos e estratexiasde avaliación e a súa adecuación ao 

alumnado e ás súas específicas características. 

 A idionidade dous recursos e materialis didácticos 

 Ao final de cada trimestre e ao final do curso analizaremos o 

resultado dás avaliacións 

B.- En relación coas programacións de aula e a metodoloxía 

Indicadores: 

 A coherencia dás programacións en relación aos cursos e niveis. 

 Ás medidas a diversidade e resultados acadados coas mesmas 
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 A distribución dás clases e dous distintos agrupamentos e a sua 

implementación na actividade docente e didáctica. 

 Os distintos enfoques dá actuación docente na aula con carácter 

globalizador e interdisciplinar 

 c) En relación coa práctica docente 

Indicadores 

 A organización do ensino 

 Programación Didáctica e de aula 

 Atención á diversidade 

 Coordinación docente 

 Clima da aula 

 Relación cos pais 
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3.-PROGRAMACION DE 1º DE E.S.O. 

3.1.-CONTIDOS de 1º de ESO 

 B1.1 A Terra: A Terra no Sistema Solar. 

 B1.2 A representación da Terra. A escala e a linguaxe cartográfica 

 B1.3 As proxeccións e os sistemas de coordenadas 

As imaxes satélite e os seus principais usos 

 B1.4 A localización. Latitude e lonxitude. 

 B.1.5 Os trazos principais do relevo do mundo. O clima: elementos e 

factores. A diversidade climática no planeta 

 B1.6 Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía 

 B1.7 O medio natural europeo. Principais trazos 

 B1.8 As unidades do relevo do espazo xeográfico europeo 

 B1.9 Os conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfi co europeo  

 B1.10 A diversidade de espazos naturais europeos 

 B1.11 O medio natural: áreas e problemas medioambientais. 

 B3.1 A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia 

 B3.2 As fontes históricas. 

 B3.3 Cambio e continuidade 

 B3.4 O tempo histórico  

 B3.5O vocabulario histórico e artístico  

 B3.6 A evolución das especies e a hominización 

 B3.7 A periodización da Prehistoria e a Idade Antiga. 

 B3.8 A Prehistoria e a Idade Antiga: unha visión global. 

 B3.9.1 Paleolítico: etapas; características das formas 

de vida; os cazadores colectores comercio; organización social  
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 B3.9.2 Neolítico: a revolución agraria e a expansión 

das sociedades humanas; sedentarismo; artesanía e comercio e organización 

social 

 B3.9.3 A prehistoria galega:os megalitos, os petróglifos 

 B3.10 A aparición dos ritos: restos materiais e artísti cos,pintura e escultura. 

 B3.11 A Idade Antiga: as primeiras civilizaciónsurbanas. Mesopotamia e Exipto.

 Sociedade, economía e política 

 B3.12 A Idade Antiga: a invención da escritura 

 B3.13 A Idade Antiga: a historia de Exipto. 

 B3.14 A Idade Antiga: a relixión Exipcia 

 B3.15 A Idade Antiga: a arte en Mesopotamia e Exipto. 

 B3.16 O mundo clásico. Grecia: as “polis” gregas e a súa expansión. 

 B3.17 O mundo clásico. Grecia: a expansión comer 

cial e política das “polis” gregas 

 B3.18 O Mundo clásico.O imperio de Alexandre 

Magno e os seus sucesores: o helenismo. 

 B3.19 O mundo clásico. Grecia e o helenismo: a arte, 

a ciencia, o teatro e a filosofía. 

 B3.20 O Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. 

o A república e o imperio: organización política    

o Expansión colonial polo Mediterráneo.   

o O Cristianismo 

 B3.21 O Mundo clásico. A arte romana: arquitectura , escultura e pintura. 

 B3.22 A Península Ibérica: os pobos prerromanos, a Hispania romania e 

Gallaecia. O proceso de romanización . A Cidade  e o campo 

3.2.- TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Esta temporalización realízase con carácter orientativo xa que a mesma pode ter as 

corrección temporais de acordo coas necesidades que en cada grupo de alumnos/as 

poidan xurdir ao longo do curso . Calqueira modificación desta temporalización 

realizarase mediante a oportuna reunión do Departamento 

1º  

T 

R 

I 

 B1.1 A Terra: A Terra no Sistema Solar. 

 B1.2 A representación da Terra. A escala e a linguaxe cartográfica 

 B1.3 As proxeccións e os sistemas de coordenadas 

As imaxes satélite e os seus principais usos 

 B1.4 A localización. Latitude e lonxitude. 

 B.1.5 Os trazos principais do relevo do mundo. O clima: elementos e 

factores. A diversidade climática no planeta 
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M 

E 

S 

T 

R 

E 

 B1.6 Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía 

 B1.7 O medio natural europeo. Principais trazos 

 B1.8 As unidades do relevo do espazo xeográfico europeo 

 B1.9 Os conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfi co europeo  

 B1.10 A diversidade de espazos naturais europeos 

 B1.11 O medio natural: áreas e problemas medioambientais. 

2º  

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 B3.1 A relación entre o pasado, o presente e o futuro 

a través da Historia 

 B3.2 As fontes históricas. 

 B3.3 Cambio e continuidade 

 B3.4 O tempo histórico  

 B3.5O vocabulario histórico e artístico  

 B3.6 A evolución das especies e a hominización 

 B3.7 A periodización da Prehistoria e a Idade Antiga. 

 B3.8 A Prehistoria e a Idade Antiga: unha visión global. 

 B3.9.1 Paleolítico: etapas; características das formas 

de vida; os cazadores colectores comercio; organización social  

 B3.9.2 Neolítico: a revolución agraria e a expansión 

das sociedades humanas; sedentarismo; artesanía e comercio e 

organización social 

 B3.9.3 A prehistoria galega:os megalitos, os petróglifos 

 B3.10 A aparición dos ritos: restos materiais e artísti 

cos,pintura e escultura. 

 B3.11 A Idade Antiga: as primeiras civilizaciónsurbanas. Mesopotamia e 

Exipto. Sociedade, economía e política 

 B3.12 A Idade Antiga: a invención da escritura 

 B3.13 A Idade Antiga: a historia de Exipto. 

 B3.14 A Idade Antiga: a relixión Exipcia 

 B3.15 A Idade Antiga: a arte en Mesopotamia e Exipto. 

3º 

T 

R 

 B3.16 O mundo clásico. Grecia: as “polis” gregas e a súa expansión. 

 B3.17 O mundo clásico. Grecia: a expansión comer 

cial e política das “polis” gregas 

 B3.18 O Mundo clásico.O imperio de Alexandre 

Magno e os seus sucesores: o helenismo. 
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I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 B3.19 O mundo clásico. Grecia e o helenismo: a arte, 

a ciencia, o teatro e a filosofía. 

 B3.20 O Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. 

o A república e o imperio: organización política    

o Expansión colonial polo Mediterráneo.   

o O Cristianismo 

 B3.21 O Mundo clásico. A arte romana: arquitectura , 

escultura e pintura. 

 B3.22 A Península Ibérica: os pobos prerromanos, a Hispania romania e 

Gallaecia. O proceso de romanización . A Cidade  e o campo 
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3.3.-RELACIÓN DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES  

 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. O medio físico  

 b 

 e 

 f 

 g 

 B1.1. A Terra: a Terra no 

Sistema Solar. 

 B1.1. Coñecer o Sistema Solar 

e establecer as relacións entre 

os movementos da terra e a 

existencia das estacións e do 

día e da noite, e comprender a 

súa importancia na distribución 

dos climas e da Biota. 

 XHB1.1.1. Interpreta como 

inflúen os movementos 

astronómicos na distribución da 

radiación solar e nas zonas 

bioclimáticas do planeta. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 XHB1.1.2. Analiza un mapa de 

fusos horarios e diferencia 

zonas do planeta de similares 

horas.  

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B1.2. Representación da Terra. 

Escala e linguaxe cartográfica. 

 B1.2. Identificar e distinguir os 

sistemas de representación 

cartográfica, en soporte 

analóxico e dixital, e as súas 

escalas 

 XHB1.2.1. Clasifica e distingue 

proxeccións, e compara unha 

proxección de Mercator con 

unha de Peters. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B1.3. Proxeccións e sistemas 

de coordenadas. Imaxes de 

satélite e os seus principais 

usos. 

 B1.3. Analizar e identificar o 

mapa, e coñecer as imaxes de 

satélite e os seus usos 

principais. 

 XHB1.3.1. Clasifica e distingue 

tipos de imaxes de satélite e 

mapas. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B1.4. Localización. Latitude e 

lonxitude. 

 B1.4. Localizar espazos 

xeográficos e lugares nun 

mapa ou imaxe de satélite, 

utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

 XHB1.4.1. Localiza un punto 

xeográfico nun planisferio e 

distingue os hemisferios da 

Terra e as súas principais 

características. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 XHB1.4.2. Localiza espazos 

xeográficos e lugares nun 

mapa, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B1.5. Trazos principais do 

relevo do mundo. Clima: 

elementos e factores. 

Diversidade climática no 

 B1.5. Localizar no mapamundi 

físico as principais unidades do 

relevo mundiais, os grandes 

ríos e as grandes zonas 

 XHB1.5.1. Sitúa nun mapa 

físico as principais unidades do 

relevo europeo e mundial. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 h planeta. climáticas, e identificar as súas 

características. 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B1.6. Medio físico do mundo e 

de Europa: relevo e 

hidrografía. 

 B1.6. Ter unha visión global do 

medio físico europeo e 

mundial, e das súas 

características xerais. 

 XHB1.6.1. Localiza nun mapa 

físico mundial os elementos e 

as referencias físicas principais: 

mares e océanos, continentes, 

illas e arquipélagos máis 

importantes, ríos e cadeas 

montañosas principais. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 XHB1.6.2. Elabora climogramas 

e mapas que sitúen os climas 

do mundo e reflictan os 

elementos máis importantes. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B1.7. Medio natural europeo: 

principais trazos. 

 B1.7. Ser capaz de describir as 

peculiaridades do medio físico 

europeo. 

 XHB1.7.1. Explica as 

características xerais do relevo 

europeo. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 h 

 m 

 CAA 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B1.8. Unidades do relevo do 

espazo xeográfico europeo. 

 B1.8. Situar no mapa de 

Europa as unidades e os 

elementos principais do relevo 

continental. 

 XHB1.8.1. Localiza no mapa as 

unidades e os elementos 

principais do relevo europeo. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 b 

 e 

 f 

 h 

 m 

 B1.9. Conxuntos bioclimáticos 

do espazo xeográfico europeo.  

 B1.9. Coñecer, comparar e 

describir os grandes conxuntos 

bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

 XHB1.9.1. Clasifica e localiza 

nun mapa os tipos de clima de 

Europa. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 XHB1.9.2. Distingue e localiza 

nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso 

continente. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 b 

 e 

 B1.10. Diversidade de espazos 

naturais europeos. 

 B1.10. Coñecer os principais 

espazos naturais do noso 

 XHB1.10.1. Localiza nun mapa 

e en imaxes de satélite de 

 CAA 

 CMCCT 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 f 

 m 

continente. Europa os principais espazos 

naturais. 

 CD 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B1.11. Medio natural: áreas e 

problemas ambientais. 

 B1.11. Coñecer, describir e 

valorar a acción do ser humano 

sobre o ambiente e as súas 

consecuencias. 

 B1.11.1. Realiza procuras en 

medios impresos e dixitais 

referidas a problemas 

ambientais actuais, e localiza 

páxinas e recursos da web 

directamente relacionados con 

eles. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 Bloque 3. A Historia  

 g 

 l 

 ñ 

 B3.1. Relación entre o pasado, 

o presente e o futuro a través 

da historia. 

 B3.1. Recoñecer que o pasado 

non está "morto e enterrado", 

senón que determina o 

presente e os posibles futuros 

e espazos, ou inflúe neles. 

 XHB3.1.1. Identifica elementos 

materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza 

do pasado. 

 CSC 

 CCEC 

 g 

 l 

 B3.2. Fontes históricas.  B3.2. Identificar, nomear e 

clasificar fontes históricas, e 

 XHB3.2.1. Nomea e identifica 

catro clases de fontes 

 CSC 

 CAA 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 ñ explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes 

diversas. 

históricas. 

 XHB3.2.2. Comprende que a 

historia non se pode escribir 

sen fontes, sexan estas restos 

materiais ou textuais. 

 CSC 

 CAA 

 XHB3.2.3. Compara dous 

relatos a distintas escalas 

temporais sobre as conquistas 

de Alexandre. 

 CSC 

 CAA 

 l 

 ñ 

 B3.3. Cambio e continuidade. 

 

 B3.3. Explicar as características 

de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a 

súa interpretación. 

 XHB3.3.1. Ordena 

temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso 

as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

 CSC 

 CMCCT 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 f 

 l 

 ñ 

 B3.4. Tempo histórico.  B3.4. Entender que os 

acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

 XHB3.4.1. Entende que varias 

culturas convivían á vez en 

diferentes enclaves 

xeográficos. 

 CSC 

 CMCCT 

 h 

 l 

 ñ 

 B3.5. Vocabulario histórico e 

artístico. 

 B3.5. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

 XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario 

histórico e artístico 

imprescindible para cada 

época. 

 CSC 

 CCL 

 f 

 l 

 B3.6. Evolución das especies e 

a hominización. 

 B3.6. Entender o proceso de 

hominización. 

 XHB3.6.1. Recoñece os 

cambios evolutivos ata chegar 

á especie humana. 

 CSC 

 CMCCT 

 f 

 l 

 B3.7. Periodización da 

Prehistoria e a Idade Antiga. 

 B3.7. Datar a Prehistoria e a 

Idade Antiga, e distinguir a 

escala temporal de etapas 

como estas. 

 XHB3.7.1. Distingue etapas 

dentro da historia antiga. 

 CSC 

 CMCCT 

 f  B3.8. Prehistoria e Idade  B3.8. Identificar e localizar no  XHB3.8.1. Realiza diversos  CSC 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 g 

 l 

Antiga: visión global. tempo e no espazo os procesos 

e os acontecementos históricos 

máis salientables da Prehistoria 

e da Idade Antiga, para 

adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

tipos de eixes cronolóxicos e 

mapas históricos. 

 CMCCT 

 CAA 

 c 

 g 

 h 

 l 

 n 

 ñ 

 B3.9.1. Paleolítico: etapas; 

características das formas de 

vida; cazadores colectores. 

 B3.9.2. Neolítico: revolución 

agraria e expansión das 

sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía e 

comercio; organización social. 

 B3.9.3. Prehistoria galega: 

megalitos e petróglifos. 

 B3.9. Coñecer as 

características da vida humana 

correspondentes aos dous 

períodos en que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e 

Neolítico. 

 XHB3.9.1. Explica a diferenza 

entre os dous períodos en que 

se divide a prehistoria e 

describe as características 

básicas da vida en cada un. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 XHB3.9.2. Analiza a 

transcendencia da revolución 

neolítica e o papel da muller 

nela. 

 CSC 

 CAA 

 l 

 n 

 B3.10. Aparición dos ritos: 

restos materiais e artísticos; 

 B3.10. Identificar os primeiros 

ritos relixiosos. 

 XHB3.10.1. Recoñece as 

funcións dos primeiros ritos 

 CSC 

 CCEC 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

pintura e escultura. relixiosos como os da "deusa 

nai". 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 B3.11. Idade Antiga: primeiras 

civilizacións urbanas. 

Mesopotamia e Exipto. 

Sociedade, economía e política. 

 B3.11. Coñecer algunhas 

características da vida humana 

neste período, así como o 

establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, 

despois do neolítico. 

 XHB3.11.1. Describe formas de 

organización socio-económica e 

política, novas ata entón, como 

os imperios de Mesopotamia e 

de Exipto. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 g 

 h 

 l 

 B3.12. Idade Antiga: invención 

da escritura. 

 B3.12. Recoñecer a 

importancia da descuberta da 

escritura. 

 XHB3.12.1. Diferencia entre as 

fontes prehistóricas (restos 

materiais e ágrafos) e as fontes 

históricas (textos). 

 CSC 

 CAA 

 f 

 g 

 h 

 l 

 B3.13. Idade Antiga: historia 

de Exipto. 

 B3.13. Explicar as etapas en 

que se divide a historia de 

Exipto. 

 XHB3.13.1. Interpreta un mapa 

cronolóxico-xeográfico da 

expansión exipcia. 

 CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 XHB3.13.2. Describe as  CSC 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

principais características das 

etapas históricas en que se 

divide Exipto.  

 CCL 

 g 

 h 

 l 

 B3.14. Idade Antiga: relixión 

exipcia. 

 B3.14. Identificar as principais 

características da relixión 

exipcia. 

 XHB3.14.1. Explica como 

materializaban os exipcios a 

súa crenza na vida do alén. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 XHB3.14.2. Realiza un mapa 

conceptual cos principais 

deuses do panteón exipcio. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 g 

 h 

 l 

 B3.15. Idade Antiga: arte en 

Mesopotamia e Exipto. 

 B3.15. Localizar e describir 

algúns exemplos 

arquitectónicos de Exipto e de 

Mesopotamia. 

 XHB3.15.1. Localiza nun mapa 

os principais exemplos da 

arquitectura exipcia e da 

mesopotámica. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 a 

 c 

 d 

 B3.16. Mundo clásico. Grecia: 

as "polis" gregas e a súa 

expansión. 

 B3.16. Coñecer os trazos 

principais das polis gregas e a 

transcendencia do concepto de 

 XHB3.16.1. Identifica trazos da 

organización socio-política e 

económica das polis gregas a 

partir de fontes históricas de 

 CSC 

 CAA 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 g 

 h 

 l 

democracia. diferentestipos 

 XHB3.16.2. Describe algunhas 

das diferenzas entre a 

democracia grega e as 

democracias actuais. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 g 

 l 

 B3.17. Mudo clásico. Grecia: 

expansión comercial e política 

das polis gregas. 

 B3.17. Entender a 

transcendencia do concepto de 

colonización. 

 XHB3.17.1. Localiza nun mapa 

histórico as colonias gregas do 

Mediterráneo. 

 CSC 

 CAA 

 a 

 c 

 d 

 g 

 l 

 B3.18. Mundo clásico. Imperio 

de Alexandre Magno e os seus 

sucesores: helenismo. 

 B3.18. Distinguir entre o 

sistema político grego e o 

helenístico. 

 XHB3.18.1. Elabora un mapa 

do imperio de Alexandre. 

 CSC 

 CAA 

 XHB3.8.2. Contrasta as accións 

políticas da Atenas de Pericles 

co imperio de Alexandre 

Magno. 

 CSC 

 CAA 

 f 

 g 

 B3.19. Mundo clásico. Grecia e 

o helenismo: arte, ciencia, 

 B3.19. Entender o alcance do 

clásico na arte e na cultura 

 XHB3.19.1. Explica as 

características esenciais da arte 

 CSC 

 CCEC 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 h 

 l 

 n 

teatro e filosofía. occidentais. grega e a súa evolución no 

tempo. 

 CCL 

 XHB3.19.2. Dá exemplos 

representativos das áreas do 

saber grego, e discute por que 

se considera que a cultura 

europea parte da Grecia 

clásica. 

 CSC 

 CCEC 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 g 

 l 

 B3.20. Mundo clásico: orixe e 

etapas da historia de Roma. 

República e imperio: 

organización política e 

expansión colonial polo 

Mediterráneo. Cristianismo. 

 B3.20. Caracterizar os trazos 

principais da sociedade, a 

economía e a cultura romanas, 

e recoñecer os conceptos de 

cambio e continuidade na 

historia da Roma antiga. 

 XHB3.20.1. Confecciona un 

mapa coas etapas da 

expansión de Roma. 

 CSC 

 CAA 

 XHB3.20.2. Identifica 

diferenzas e semellanzas entre 

as formas de vida republicanas 

e as do imperio na Roma 

antiga. 

 CSC 

 CAA 

 g  B3.21. Mundo clásico. Arte  B3.21. Identificar e describir os  XHB3.21.1. Compara obras  CSC 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 l 

 n 

 ñ 

romana: arquitectura, 

escultura e pintura. 

trazos característicos de obras 

da arte grega e romana, 

diferenciando entre os que son 

específicos. 

arquitectónicas e escultóricas 

de época grega e romana. 

 CCEC 

 CAA 

 g 

 l 

 n 

 ñ 

 B3.22. Península Ibérica: pobos 

prerromanos; Hispania 

romana; Gallaecia. Proceso de 

romanización. A cidade e o 

campo. 

 B3.22. Establecer conexións 

entre o pasado da Hispania 

romana e o presente. 

 XHB3.22.1. Fai un mapa da 

Península Ibérica onde se 

reflicten os cambios 

administrativos en época 

romana. 

 CSC 

 CAA 

 XHB3.22.2. Analiza exemplos 

do legado romano que 

sobreviven na actualidade. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 XHB3.22.3. Entende o que 

significou a romanización en 

distintos ámbitos sociais e 

xeográficos. 

 CSC 

 CCEC 
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NOTA IMPORTANTE 

Na programación de aula desenvolveranse as tarefas de cada una das 

unidades establecidad na presente programación. 

3.4.-A CONCRECIÓN DOS MÉTODOS PEDAGÓXICOS E DIDÁCTICOS  

As liñas metodolóxicas xerais son as xa indicadas para toda a etapa e as 

recollidas na fundamentación da programación. Dun xeito máis concreto, a 

metodoloxía procurará ser dinámica e para iso complementará a exposición oral do 

docente co uso de material cartográfico para a comprensión da simboloxía, a 

resolución de problemas de tipo espacial e a elaboración de distinto tipo de material 

en relación a materia explicada. Procurarase a utilización de mapas mudos onde se 

realizarán tarefas de localización. Asemade procurarase motivar ao alumnado a 

través do análise da prensa,  exposicións e debates que favorezan a participación 

oral, a toma de decisións e a implicación coa realidade. Incidirase na realización de 

comentarios sinxelos e dirixidos para obter conclusións, causas e consecuencias dos 

fenómenos estudados. O docente prestará atención o traballo diario no caderno de 

clase onde se anotarán resumos, esquemas e exercicios e polo que será esencial a 

súa ordenación e boa presentación. Incidirase no traballo na realización de traballos 

en grupo e cooperativos. 

3.5.- OS MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

Transitoriamente utilizaremos durante este curso académico o libro de texto 

Xeografía e Historia de 1º ESO. Obradoiro Santillana. Proxecto Os camiños 

do Saber , complementarase con textos de distinta procedencia, recortes de 

prensa, atlas, globo terráqueo, mapas mudos. Tamén se empregará material 

audiovisual como diapositivas ou vídeos e presentacións en Power Point. O 

alumnado ten a súa disposición os fondos bibliográficos da biblioteca.  Utilizaremos 

as novas tecnoloxias (ordeadores do programa ABALAR) para a realización de 

actividades. Promovorase a realización de traballos mediante a ultizacion das TICs e 

que conleven pequenos traballos de búsqueda e investigación atendendo as 

capacidades do alumando 

3.6.- OS PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS DE AVALIACION e 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DA APRENDIZAXE DO ALUMANDO  

Os procedementos de avaliacion cuantificarase dacordo cos estándares de 

aprendizaxe avaliables establecidos na programación e os criterios de avaliación o 

seguinte: 

● Coñecementos  , procedementos , competencias e estándares de 

aprendizaxe    

● Actitudes, comportamento e traballo (persoal e cooperativo)  
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Asi mesmo o alumnado debe ter coñecemento de que é necesario e obrigatorio: 

● Traer as clases o libro de texto e aquel material que o profesor demande. 

Non cumprir este requisito non exime de facer as tarefas correspondentes. 

● Deberá manter a materia ao día informándose non caso de que haxa faltas, 

aínda xustificadas 

● Debe ter un comportamento correcto para cos compañeiros e co 

profesorado sen impedir o desenvolvemento normal das clases  

Si se cumpre o anterior o docente, cualificará observando os seguintes elementos: 

● Chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias 

● Organización e disposición do material de traballo ( orden, actualización do 

caderno de clase) 

● Participación activa  

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e as 

indicacións 

● Actitude 

 

Fixaranse estratéxias especificas nas programacións de aula  e realizaranse  

probas escritas  (PE), probas orais (PO) actividades no caderno do alumno (ACo) , 

actividades cooperativas ( ACo). 

 

3.7.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

A.-AVALIACIÓN CONTINUA E ORDINARIA 

Unha vez establecidas as estratexías e instrumentos de avaliación  dos mesmos se 

realizará a seguinte cuantificación:  

1.-Coñecementos e procedementos  que representarán, como máximo,un 80 

% da nota.  

● A través de probas escritas e traballos que se realicen 

● En cada avaliación haberá como mínimo un exame escrito. 

● Ao ser avaliación continua a partir do segundo exame pódense incluír 

cuestións do primeiro e polo tanto non se contemplan os exames de 

recuperación agás no caso que o profesor o considere oportuno. Para 

recuperar a materia ao longo do curso o profesorado poderá realizar: 

o Probas de recuperación de contidos conceptuais  

o Exercicios de reforzo para aquel alumnado que o precise. 
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o  Realización daquelas tarefas, exercicios ou traballos que non se 

realizasen ou foran considerados non aptos 

2.-Actitudes, comportamento e traballo que representará, como mínimo, un 

20% da nota. 

Precisións 

● Unha vez coñecidas as dificultades , necesidades e realidades do alumnado o 

docente, tras consultalo co departamento, modificará estas porcentaxes 

axustándoas a esa realidade 

● En cada avaliación é necesario obter unha nota mínima en coñecementos e 

procedementos, a establecer polo docente, para poder sumar o nota obtida 

no apartado de actitudes, comportamento e traballo.  

● Os traballos non entregados ou considerados insuficientes-non aptos, así 

como unha actitude negativa significarán un suspenso condicional na 

avaliación. Será preciso realizalos e rectificar actitudes para poder recuperar 

a avaliación. 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA  

É necesario  que o alumno/a acaden un grao mínimo positivo , establecido na 
programación , para superar a materia e que se concreta no seguintes:  

1. Adquirir o dominio dun vocabulario histórico e xeográfico sinxelo e expresalo 

con corrección 

2. Dominar a localización xeográfica e cronolóxica sinxela 

3. Coñecer o planeta terra: formas de representación, movementos e efectos, 

lonxitude, latitude, escalas, fusos horarios e condicións esenciais que fan 

posible a vida nel. 

4. Lembrar e situar os nomes dos principais accidentes do relevo e cursos de 

auga de cada un dos continentes. 

5. Coñecer e localizar os accidentes do relevo, elementos hidrográficos e 

medios naturais de España e Galicia 

6. Dominar aspectos atmosféricos e meteorolóxicos: tempo e clima, 

climogramas, zonas climáticas, elementos das paisaxes naturais 

7. Analizar os trazos medioambientais do entorno máis próximo. 

8. Coñecer os principais riscos naturais (volcáns, terremotos, furacáns, 

inundacións......) 
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9. Coñecer os problemas que provocan as nosas accións sobre o medio e a 

necesidade de levar a cabo medidas para protexelo 

10.Coñecer o significado do concepto Prehistoria e diferenciar as fases polas 

que pasou: Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, comprendendo a 

trancendencia do concepto “revolución neolítica” 

11.Interpretar o proceso de formación dos estados mesopotámico e exipcio, 

semellanzas e diferenzas 

12.Explicar causas e consecuencias da aparición da escritura. 

13.Situar espacial e temporalmente as civilizacións antigas ( Grecia e Roma) 

14.Analizar e comparar ambas: polis, etapas políticas romanas, institucións de 

goberno, economía, sociedade, colonización. 

15.Distinguir e analizar as obras de arte máis relevantes dos períodos 

estudados seguindo pautas dadas polo docente e o legado no mundo actual. 

16.Localizar espacial e temporalmente a orixe dos pobos xermánicos 

17.Coñecer as características políticas, sociais, económicas e culturais da 

Hispania romana. 

18.Explicar as causas da chegada de visigodos e suevos a Hispania e aspectos 

socioculturais e políticos máis importantes deste período. 

19.Interpretar e analizar gráficos, mapas e debuxos que teñan relación cos 

temas tratados 

 

B.-RECUPERACIÓN ORDINARIA e EXTRAORDINARIA DA 

ASIGNATURA 

O profesorado establecerá, durante o curso académico, programas 

específicos de recuperación para aquel alumnado que non supere a 

materia na avaliación ordinaria de cada trimestre educativo. Asi mesmo 

estableceranse programas específicos e probas no caso do alumando 

que non supere a asignatura no mes de xuño. Estas probas e programas 

se plasmará ao principio de curso na programación dos distintos niveis 

educativos e como anexo á programación didáctica do Departamento. 

Establecendose una porcentaxe cuantitativa igual que a establecida na 

avaliación ordinariaria. 

3.8.-AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES  

O Departamento pretende achegar ao conxunto do alumnado do centro á 

realidade histórico, xeográfica e artística global e circunstancial. Deste xeito 

inténtase acadar o desenvolvemento de criterios e actitudes de valoración deste 
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entorno así como visualizar de xeito directo aqueles contidos de caracter teórico 

adquiridos nas diferentes materias no traballo de aula. En atención a estes 

obxectivos neste curso propón as seguintes actividades complementarias e 

extraescolares  

● Asistencia a exposicións e conferencias así como aqueles actos culturais que 

xurdan ao longo do desenvolvemento do curso tanto no propio centro como 

na vila ou nas proximidades (Santiago, Coruña, Pontevedra...) 

● Participación nas actividades organizadas durante a Semana Cultural a 

celebrar como todos os anos no mes de abril. Os temas tratados e os grupos 

a quen van destinados determinarase ao longo do curso 

● Percorridos pola propia vila de Noia. Visita a Sta María,  museo das laudas 

gremiais, San Martiño, San Francisco, casco histórico, muíños da Pedrachán, 

a ponte de Traba... coa finalidade de apreciar e estudar a estrutura urbana 

(plano, rúas, monumentos, articulación do espazo...) e o contorno físico 

xeográfico da vila (relevo, altitude, ubicación) 

● Itinerarios xeográfico-histórico polo entorno próximo nos que se poderá 

coñecer as pegadas do pasado no entorno.  
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4.-PROGRAMACIÓN 3º DE E.S.O. 

4.1.CONTIDOS. 3º de ESO 

 B1.1 A localización. Latitude e lonxitude  

 B2.1 A organización política e territorial de España 

 B2.2 Os sectores de actividade económica. 

 B2.3 Os sectores económicos en Europa , España e Galicia. 

 B2.4 Os sistemas económicos do mundo. 

 B2.5 Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. 

Desenvolvemento sostible. 

 B2.6 Os recursos naturais e as actividades agrarias. 

 B2.7 A pesca: tipos e problemática. 

 B2.8 O sector industrial. As rexións industrializadas do mundo. 

 B2.11: O turismo. 

 B2.12 As causas do desenvolvemento desigual no mundo. A débeda externa. 

Solucións ao problema. 

 B2.13 As tensións mundiais e o subdesenvolvemento 

 B3.1. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia  

 B3.2. As fontes históricas.  

 B3.3. Cambio e continuidade  

 B3.4. O tempo histórico.  

 B3.5. O vocabulario histórico e artístico  

 B3.30. A Idade Moderna. Concepto e datación  

 B3.31. O Renacemento e o Humanismo; o seu alcan-ce posterior.  

 B3.32. Arte Renacentista e Barroca 

 B3.33. Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e XVII. 

 B3.34. O Estado moderno: monarquías autoritarias, 

parlamentarias e absolutas. 

 B3.35. As monarquías modernas: a unión dinástica de Castela e Aragón. 

– A posición de Galicia. 

 B3.36. Os descubrimentos xeográficos: Castela e 

Portugal. Conquista e colonización de América.. 

 B3.37. Os conflitos europeos nos séculos XVI a XVII a través ds políticas dos austrias 

: Reforma , Contrarreforma e “guerras de relixión”, a loita pola hexemonía e a Guerra 

dos Trinta Anos 
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4.2.-TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Esta temporalización realízase con carácter orientativo xa que a mesma pode ter as 

corrección temporais de acordo coas necesidades que en cada grupo de alumnos/as 

poidan xurdir ao longo do curso . Calqueira modificación desta temporalización 

realizarase mediante a oportuna reunión do Departamento 

1º TRIMESTRE 

 B1.1 A localización. Latitude e lonxitude  

 B2.1 A organización política e territorial de España 

 B2.2 Os sectores de actividade económica. 

 B2.3 Os sectores económicos en Europa , España e 

Galicia. 

 B2.4 Os sistemas económicos do mundo. 

 B2.5 Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. 

Desenvolvemento sostible. 

 B2.6 Os recursos naturais e as actividades agrarias. 

 B2.7 A pesca: tipos e problemática. 

 

2º TRIMESTRE 

 B2.8 O sector industrial. As rexións industrializadas do 

mundo. 

 B2.11: O turismo. 

 B2.12 As causas do desenvolvemento desigual no 

mundo. A débeda externa. Solucións ao problema. 

 B2.13 As tensións mundiais e o subdesenvolvemento 

 B3.1. A relación entre o pasado, o presente e o futuro 

a través da Historia  

 B3.2. As fontes históricas.  

 B3.3. Cambio e continuidade  

 B3.4. O tempo histórico.  

 B3.5. O vocabulario histórico e artístico  

 

3º TRIMESTRE 

 B3.30. A Idade Moderna. Concepto e datación  

 B3.31. O Renacemento e o Humanismo; o seu alcan-ce 

posterior.  

 B3.32. Arte Renacentista e Barroca 

 B3.33. Principais manifestacións da cultura dos 

séculos XVI e XVII. 

 B3.34. O Estado moderno: monarquías autoritarias, 
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parlamentarias e absolutas. 

 B3.35. As monarquías modernas: a unión dinástica de 

Castela e Aragón. 

– A posición de Galicia. 

 B3.36. Os descubrimentos xeográficos: Castela e 

Portugal. Conquista e colonización de América.. 
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4.3.-RELACIÓN DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. O medio físico  

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B1.1. Localización. Latitude e 

lonxitude 

 B1.1. Localizar e interpretar 

espazos xeográficos e lugares nun 

mapa ou imaxe satélite 

 XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos 

de mapas e imaxes satélite. 

 CAA 

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 XHB1.1.2. Localiza espazos 

xeográficos e lugares nun mapa 

utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 XHB1.1.3. Coñece e interpreta os 

tipos mapas temáticos 

 CAA 

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 Bloque 2. O espazo humano  

 a 

 b 

 B2.1. Organización política e 

territorial de España. 

 B2.1. Coñecer a organización 

administrativa e territorial de 

 XHB2.1.1. Distingue nun mapa 

político a distribución territorial de 

 CCL 

 CMCCT 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 f 

 g 

 l 

 h 

España. España: comunidades autónomas, 

capitais, provincias e illas. 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 b 

 e 

 c 

 f 

 g 

 h 

 B2.2. Sectores de actividade 

económica. 

 B2.2. Analizar os datos do peso do 

sector terciario dun país fronte 

aos do sector primario e 

secundario, e extraer conclusións. 

 XHB2.2.1. Compara a poboación 

activa de cada sector en diversos 

países e analiza o grao de 

desenvolvemento que amosan estes 

datos. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B2.3. Sectores económicos en 

Europa, en España e en Galicia. 

 B2.3. Recoñecer as actividades 

económicas que se realizan en 

Europa nos tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas. 

 XHB2.3.1. Diferencia os sectores 

económicos europeos. 

 CCL 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 b  B2.4. Sistemas económicos do  B2.4. Coñecer as características  XHB2.4.1. Diferencia aspectos  CCL 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 f 

 g 

 h 

mundo. de diversos tipos de sistemas 

económicos 

concretos e a súa interrelación dentro 

dun sistema económico. 

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 h 

 l 

 m 

 ñ 

 B2.5. Aproveitamento e futuro dos 

recursos naturais. 

Desenvolvemento sustentable. 

 B2.5. Entender a idea de 

desenvolvemento sustentable e as 

súas implicacións. 

 XHB2.5.1. Define o desenvolvemento 

sustentable e describe conceptos 

clave relacionados con el. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B2.6. Recursos naturais e 

actividades agrarias. 

 B2.6. Localizar os recursos 

agrarios e naturais no mapa 

mundial. 

 XHB2.6.1. Sitúa no mapa as 

principais zonas cerealistas, como 

exemplo de recurso agrario no 

mundo, e as máis importantes masas 

forestais do mundo. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 h  XHB2.6.2. Localiza e identifica nun 

mapa as principais zonas produtoras 

de minerais no mundo. 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 XHB2.6.3. Localiza e identifica nun 

mapa as principais zonas produtoras 

e consumidoras de enerxía no 

mundo. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 XHB2.6.4. Identifica e nomea 

algunhas enerxías alternativas. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B2.7. Pesca: tipos e problemática.  B2.7. Explica e localiza os tipos de 

pesca e os seus problemas. 

 XHB2.7.1. Procura información sobre 

a sobreexplotación dos caladoiros de 

pesca, usando recursos impresos e 

dixitais. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 m 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B2.8. Sector industrial. Rexións 

industrializadas do mundo. 

 B2.8. Explicar a distribución 

desigual das rexións 

industrializadas no mundo. 

 XHB2.8.1. Localiza nun mapa os 

países máis industrializados do 

mundo, a través de lendas e símbolos 

adecuados.  

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B2.9. Actividades terciarias: 

transporte. 

 B2.9. Analizar o impacto dos 

medios de transporte no seu 

contorno. 

 XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi 

o itinerario que segue un produto 

agrario e outro gandeiro desde a súa 

colleita ata o seu consumo en zonas 

afastadas, e extrae conclusións. 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B2.10. Actividades terciarias: 

comercio. 

 B2.10. Entender os fluxos e os 

bloques comerciais. 

 XHB2.10.1. Define os indicadores que 

miden os intercambios económicos 

dun país. 

 CAA 

 CD 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

 XHB2.10.2. Describe as 

características do comercio 

 CAA 

 CCL 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

internacional na actualidade.  CSC 

 CSIEE 

 XHB2.10.3. Enumera as 

características dos bloques comerciais 

e as razóns polas que se constitúen. 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B2.11. Turismo.  B2.11. Analizar o 

desenvolvemento do turismo e a 

súa importancia económica. 

 XHB2.11.1. Identifica os tipos de 

turismo e os seus efectos 

 CAA 

 CCL 

 CCEC 

 CSIEE 

 CD 

 XHB2.11.2. Valora a importancia do 

turismo na economía española e 

galega. 

 CAA 

 CCL 

 CCEC 

 CSIEE 

 CD 

 b 

 c 

  B2.12. Causas do 

desenvolvemento desigual no 

 B2.12. Analizar gráficos de barras 

por países e textos onde se 

 XHB2.12.1. Comparar as 

características do consumo interior de 

 CAA 

 CCL 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

mundo. Débeda externa. reflictan os niveis de consumo, o 

comercio desigual e a débeda 

externa entre países en 

desenvolvemento e os 

desenvolvidos. 

países como Brasil e Francia.  CSC 

 CSIEE 

 CD 

 XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, 

usando recursos impresos e dixitais, 

para explicar o funcionamento do 

comercio, e sinala os organismos que 

agrupan as zonas comerciais. 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 XHB2.12.3. Describe o funcionamento 

dos intercambios a nivel 

internacional, utilizando mapas 

temáticos e gráficos nos que se 

reflictan as liñas de intercambio. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CD 

 CCL 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 B2.13. Tensións mundiais e 

subdesenvolvemento. Solucións 

ao problema. 

 

 B2.13. Relacionar áreas de 

conflito bélico no mundo con 

factores económicos. 

 XHB2.13.1. Realiza un informe sobre 

as medidas para tratar de superar as 

situacións de pobreza. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CCL 

 XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito  CCL 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 g 

 h 

bélico no mapamundi e relaciónaas 

con factores económicos. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 Bloque 3. A historia  

 f 

 l 

 ñ 

 B3.1. Relación entre o pasado, o 

presente e o futuro a través da 

historia 

 B3.1. Recoñecer que o pasado 

non está "morto e enterrado", 

senón que determina o presente e 

os posibles futuros e espazos, ou 

inflúe neles. 

 XHB3.1.1. Identifica elementos 

materiais, culturais ou ideolóxicos 

que son herdanza do pasado 

 CSC 

 CAA 

 CCEC 

 h 

 l 

 ñ 

 B3.2. Fontes históricas.  B3.2. Identificar, nomear e 

clasificar fontes históricas, e 

explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

 XHB3.2.1. Nomea e identifica catro 

clases de fontes históricas. 

 CSC 

 CAA 

 XHB3.2.2. Comprende que a historia 

non se pode escribir sen fontes, xa 

sexan estas restos materiais ou 

textuais. 

 CSC 

 CAA 

 l 

 ñ 

 B3.3. Cambio e continuidade.  B3.3. Explicar as características 

de cada tempo histórico e certos 

acontecementos que 

 XHB3.3.1. Ordena temporalmente 

algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

 CSC 

 CMCCT 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..63 
 

 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

nocións básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade. 

 XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de 

eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

 CSC 

 CMCCT 

 f 

 l 

 ñ 

 B3.4. Tempo histórico. 

 

 B3.4. Entender que os 

acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e 

sincronía) 

 XHB3.4.1. Entende que varias 

culturas convivían á vez en diferentes 

enclaves xeográficos. 

 CSC 

 CMCCT 

 h 

 l 

 ñ 

 B3.5. Vocabulario histórico e 

artístico. 

 B3.5. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 

 XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario 

histórico e artístico imprescindible 

para cada época. 

 CSC 

 CCL 

 g 

 l 

 B3.6. Idade Moderna: concepto e 

datación. 

 B3.6. Comprender a significación 

histórica da etapa do 

Renacemento en Europa. 

 XHB3.6.1. Distingue modos de 

periodización histórica (Idade 

Moderna, Renacemento, Barroco, 

Absolutismo, etc.). 

 CSC 

 CAA 

 f 

 g 

 B3.7. Renacemento e 

Humanismo: alcance posterior. 

 B3.7. Relacionar o alcance da 

nova ollada dos humanistas, 

 XHB3.7.1. Identifica trazos do 

Renacemento e do Humanismo na 

 CSC 

 CCEC 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 h 

 l 

 n 

 artistas e científicos do 

Renacemento con etapas 

anteriores e posteriores. 

historia europea, a partir de fontes 

históricas de diversos tipos. 

 CAA 

 CCL 

 l 

 n 

 ñ 

 B3.8. Arte renacentista e barroca. 

 

 B3.8. Coñecer a importancia da 

arte renacentista e barroca en 

Europa e en América. 

 XHB3.8.1. Coñece obras e legado de 

artistas, humanistas e científicos da 

época. 

 CSC 

 CCEC 

 CMCCT 

 CCL 

 g 

 l 

 h 

 n 

 ñ 

 B3.9. Principais manifestacións da 

cultura dos séculos XVI e XVII. 

 B3.9. Coñecer a importancia 

dalgúns autores e obras destes 

séculos. 

 XHB3.9.1. Analiza obras, ou 

fragmentos delas, dalgúns autores 

desta época no seu contexto. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 g 

 l 

 B3.10. Estado moderno: 

monarquías autoritarias, 

parlamentarias e absolutas. 

 B3.10. Comprender a diferenza 

entre os reinos medievais e as 

monarquías modernas. 

 XHB3.10.1. Distingue as 

características de réximes 

monárquicos autoritarios, 

parlamentarios e absolutos. 

 CSC 

 CAA 

 a  B3.11. Monarquías modernas:  B3.11. Analizar o reinado dos Reis  XHB3.11.1. Comprende os conceptos  CSC 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..65 
 

 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 c 

 d 

 g 

 l 

unión dinástica de Castela e 

Aragón. Posición de Galicia. 

Católicos como unha etapa de 

transición entre a Idade Media e a 

Idade Moderna. 

de cambio e continuidade en relación 

co reinado dos Reis Católicos. 

 CAA 

 f 

 g 

 h 

 l 

 m 

 B3.12. Descubertas xeográficas: 

Castela e Portugal. Conquista e 

colonización de América. 

 B3.12. Entender os procesos de 

conquista e colonización, e as 

súas consecuencias. 

 XHB3.12.1. Explica as causas que 

conduciron á descuberta de América 

para Europa, a súa conquista e a súa 

colonización. 

 CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 XHB3.12.2. Coñece os principais 

feitos da expansión de Aragón e de 

Castela polo mundo. 

 CSC 

 XHB3.12.3. Sopesa interpretacións 

conflitivas sobre a conquista e a 

colonización de América. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 g 

 l 

 B3.13. Os conflitos europeos nos 

séculos XVI e XVII a través das 

políticas dos Austrias: reforma, 

contrarreforma e guerras de 

 B3.13. Coñecer trazos das 

políticas internas e as relacións 

exteriores dos séculos XVI e XVII 

en Europa. 

 XHB3.13.1. Analiza as relacións entre 

os reinos europeos que conducen a 

guerras como a dos "Trinta Anos". 

 CSC 

 CAA 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

relixión; loita pola hexemonía e 

guerra dos Trinta Anos. 
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4.4.-A CONCRECIÓN dos MÉTODOS PEDAGÓXICOS e DIDÁCTICOS 

As liñas metodolóxicas xerais son as xa indicadas para toda a etapa e as 

recollidas na fundamentación da programación. Dun xeito máis concreto, a 

metodoloxía procurará ser dinámica e para iso complementará a exposición oral do 

docente co uso de material cartográfico para a comprensión da simboloxía, a 

resolución de problemas de tipo espacial e horario e a elaboración de actividades 

prácticas . Procurarase a utilización de mapas mudos onde se realizarán tarefas de 

localización. Asemade procurarase motivar ao alumnado a través do análise da 

prensa,  exposicións e debates que favorezan a participación oral, a toma de 

decisións e a implicación coa realidade. Incidirase na realización de comentarios 

sinxelos e dirixidos para obter conclusións, causas e consecuencias dos fenómenos 

estudados. O docente prestará atención o traballo diario no caderno de clase onde 

se anotarán resumos, esquemas e exercicios e polo que será esencial a súa 

ordenación e boa presentación. Realizaranse actividades integradas cara a 

conquerir a adquisición da máis dunha competencia. 

4.5.-OS MATERIAIS e RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

No presente curso 2015-16 empregase, de xeito transitorio, o libro de texto 

Ciencias sociais, Xeografía.Novo Cabo Fisterra 3. Vicens Vives,2011. O libro 

de texto complementarase con textos de distinta procedencia, recortes de prensa, 

atlas, globo terráqueo, mapas mudos. Tamén se empregará material audiovisual 

como diapositivas ou vídeos e a aula de informática onde se nos ofrece a 

posibilidade de traballar con conexión a Internet e presentacións en Power Point. O 

alumnado ten a súa disposición os fondos bibliográficos da biblioteca. O profesor 

adaptará o currículo ao establecido no Decreto 86/215 

4.6.-. PROCEDEMENTOS e INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para a realización da avaliación cuantificarase  

● Coñecementos e procedementos   

● Actitudes, comportamento e traballo  

O alumnado debe ter coñecemento de que é necesario e obrigatorio 

● Traer as clases o libro de texto e aquel material que o profesor demande. 

Non cumprir este requisito non exime de facer as tarefas correspondentes. 

● Deberá manter a asignatura ao día informándose non caso de que haxa 

faltas, aínda xustificadas 

● Debe ter un comportamento correcto para cos compañeiros e co 

profesorado sen impedir o desenvolvemento normal das clases  

Si se cumpre o anterior o docente, cualificará observando os seguintes elementos: 
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● Chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias 

● Organización e disposición do material de traballo ( orden, actualización do 

caderno de clase) 

● Participación activa  

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e as 

indicacións 

● Actitude  

Estes datos figurarán no caderno do profesor.  

A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora no 

proceso de ensino-apendizaxe do alumno co obxecto de detectar dificultades, 

averiguar causas e en consecuencia adaptar as actividades.  

Como se establece na Orde do 21 de decembrode 2007  “a avaliación inicial será o 

punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do 

currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación 

que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno”. 

No Departamento realizaranse probas iniciais para a avaliación inicial con: 

● Controles nos que detectar a capacidade comprensiva e expresiva 

● Exercicios 

● Lecturas 

A avaliación inicial ten por finalidade determinar os coñecementos previos do 

alumnado e non condiciona a cualificación nas avaliacións nin na nota final. 

Na avaliación ordinaria teranse en conta: 

● Probas obxetivas escritas: exames e controles 

● Actitude, participación na clase e realización das tarefas 

● Elaboración e presentación de traballos individuais ou grupais 

O alumnado que se ausente terá que procurar manter ao día o material co que se 

teña traballado. No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un 

xustificante oficial que explique a ausencia á convocatoria inicial.  

A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas nas 

avaliacións, senón tamén da estimación fundada do profesor a través da avaliación 
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cualitativa realizada por el ó longo do curso atendendo á progresión ou retroceso 

nas aprendizaxes do alumno. 

Na  avaliación do alumnado que perdeu a posibilidade de que lle sexa 

aplicado o dereito a avaliación continua seguirase o seguinte procedemento: 

Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que constan no 

regulamento de réxime interno,  o dereito a avaliación continua no Departamento 

elabóranse un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame incluiranse 

todos os contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas 

entre os contidos mínimos que figuran na programación. Considerarase avaliación 

positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a 5. 

4.7.-. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A.-AVALIACIÓN CONTINUA E ORDINARIA 

Cuantificarase:  

1.-Coñecementos e procedementos que representarán, como máximo,un 80 % 

da nota 

● A través de probas escritas e traballos que se realicen 

● En cada avaliación haberá como mínimo un exame escrito. 

● Ao ser avaliación continua a partir do segundo exame pódense incluír 

cuestións do primeiro e polo tanto non se contemplan os exames de 

recuperación agás no caso que o profesor o considere oportuno. Para 

recuperar a materia ao longo do curso o profesorado poderá realizar: 

o Probas de recuperación de contidos conceptuais  

o Exercicios de reforzo para aquel alumnado que o precise. 

o  Realización daquelas tarefas, exercicios ou traballos que non se 

realizasen ou foran considerados non aptos 

2.-Actitudes, comportamento e traballo que representará, como mínimo, un 

20% da nota. 

Precisións 

● Unha vez coñecidas as dificultades , necesidades e realidades do alumnado o 

docente, tras consultalo co departamento, modificará estas porcentaxes 

axustándoas a esa realidade 

● En cada avaliación é necesario obter unha nota mínima en coñecementos e 

procedementos, a establecer polo docente, para poder sumar o nota obtida 

no apartado de actitudes, comportamento e traballo.  
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● Os traballos non entregados ou considerados insuficientes-non aptos, así 

como unha actitude negativa significarán un suspenso condicional na 

avaliación. Será preciso realizalos e rectificar actitudes para poder recuperar 

a avaliación. 

B.-PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO   

Tendo en conta a lexislación en vigor: 

1 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da educación secundaria 

obrigatoria será continua e diferenciada segundo as distintas materias do curriculo. 

2 O profesorado avaliará o alumnado tendo en conta todos os elementos que 

compoñen o currículo 

3 Os criterios de avaliación das materias serán referentes fundamentais para 

valorar o grao de adquisición das competencias básicas e de consecución dos 

obxectivos 

O departamento estabrece  o seguinte sistema de cualificación na convocatoria 

extraordinaria de setembro: 

Como norma xeral haberá unha proba escrita puntuada sobre 10 na que será 

necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a materia.  

Agora ben, como a combinación entre o currículo e as capacidades, necesidades, 

aptitudes e realidades dos discentes plantexa problemas que poden levar a 

situaciones contradictorias que impidan superar a materia a certos alumnos, o 

Departamento contempla a posibilidade de que, en certos casos que serán 

analizados polo departamento, se realicen outro tipo de probas:  

● O docente atendendo ao currículo e a individualidade do discente e poderálle 

mandar a este realizar exercicios, tarefas e traballos que deberán ser 

entregados na data do exame de setembro. Estes traballos, previo acordo 

do departamento, cuantificaránse  do seguinte xeito segundo as súas 

características: 

-Os exercicios, tarefas e traballos suporán como mínimo un 20% da nota. O exame 

de setembro que versa sobre contidos e procedementos suporá como máximo un 

80% sendo necesario obter un 3,5 neste apartado para sumar a nota obtida polo 

apartado anterior. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA 

É necesario  que o alumno/a acaden un grao mínimo positivo , establecido na 

programación , para superar a materia e que se concreta no seguintes:  

1. Dominar o vocabulario especifico das unidades. 
2. Redactar con claridade e orde de xeito intelixible temas, comentarios ou 

análisis de fontes xeográficas e entregalos nos prazos establecidos. 
3. Interpretar e elaborar principais sistemas de representación gráfica: 

pirámides, climogramas, mapas temáticos, topográficos, meteorolóxicos, 
mapas de símbolos, gráficas de barras, de liñas, sectoriais, e fotografías. 

Coñecer os sectores e axentes económicos así como os caracteres dos 
diferentes sistemas económicos. 

4. Identificar as características básicas do sector primario: paisaxes agrarias, 

zonas pesqueiras, consecuencias medioambiaentais co análise de 
bosquexos, mapas e fotografías. 

5. Compara-las características da agricultura de subsistencia e a agricultura de 
mercado e coñece-la súa distribución no territorio co análise de bosquexos, 

mapas e fotografías. 
6. Explica-las características da gandería intensiva e da gandería extensiva, 

identifica-los distintos tipos de gandería que se practican no mundo. 
7. Recoñecer a situación do sector primario na UE, España e Galicia. 

8. Analizar as principais fontes de enerxía. A importancia do petróleo e o gas e 

o as enerxías ante o futuro. 
9. Analizar as vantaxe e inconvenientes das distintas fontes de enerxía. Os 

principais recursos naturais dos que se dispón na UE, España e Galicia. 
10. Coñecer a importancia da auga como recurso imprescindible. 

11. Coñecer as características das actividades secundarias: o proceso 
histórico,os sectores industriais, principais zonas industriais mundiais e a 

importancia das deslocalización e a globalización. Tamén os factores de 
localización industrial e as consecuencias medioambientais destas 

actividades. 

12. Describir o proceso de industrialización do caso español e os trazos 
industriais de Galicia. 

13. Coñecer as características das actividades terciarias: comercio, transporte, 
turismo, medios de comunicación. 

14. Describir a situación do sector terciario en Europa, España e Galicia. 
15. Identificar os elementos que definen aos paises subdesenvolvidos a través 

de indicadores (renta per cápita, débeda externa, PIB, IDH...) e os 
contrastes co mundo desenvolvido. 

16. Interpretar as causas que provocan o desenvolvemento. 

17. Identificar os principais problemas que constituen o reto ambiental na 
actualidade e as medidas a adoptar. 

18. Buscar, obter e seleccionar información do contorno, de fontes escritas, 
iconográficas, gráficas, audiovisuais e proporcionads polas tecnoloxías da 

información. 
19. Recoñecer os elementos básicos que caracterizan os estilos artísticos e 

interpretación de obras significativas considerando o seu contexto. 
Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico como riqueza que 

hai que preservar e colaborar na súa conservación 
20. Coñecer as principais características do Estado moderno en Europa. O 

significado do Renacemento. 

21. Recoñecer as princiàis características do Barroco. Valorar e coñecer as 
princiàis obras do Barroco Galego 

22. Identificar as principais características da monarquía española dos Austrias e 
os seus reinados 

23. Coñecer a devir histórico e social de Galicia durante a idade moderna. 
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4.8.-PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES  (2ºESO) 

Establecemos uns contidos esixibles para o alumnado pendente de 2º  así como uns 

mínimos que coinciden cos mínimos do curso de referencia. Nos métodos de 

traballo e no que atinxe aos criterios de avaliación, remitímonos á programación 

xeral de Departamento. Transitoriamente se lle apliacra a este alumnado o currículo 

especifico de 2º de ESO dacordo co Decreto de desenvolvemento curricular da 

133/2007 

1. Contidos esixibles (2º ESO) 

Tema 1. O inicio da Idade Media 

Tema 2. A sociedade feudal 

Tema 3. A época do románico 

Tema 4. O rexurdir das cidades 

Tema 5. A época do gótico 

Tema 6. Al-Andalus 

Tema 7. Os reinos cristiáns hispánicos 

Tema 8. A época dos descubrimentos 

Tema 9. Os cambios políticos económicos e sociais 

Tema 10. O cambio cultural: renacemento e reforma 

Tema 11.  O século XVI apoxeo do imperio español 

Tema 12. O seculo XVII a crise do imperio español 

Tema 13.  A Europa do barroco 

Tema 14. A poboación do mundo 

Tema 15. Unha poboación diversa 

Tema 16. A diversidade dentro de cada sociedade 

Tema 17. O habitat rural e o habitat urbano 

Tema 18. As cidades en Europa : España e Galicia 
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Os contidos mínimos esixibles son os establecidos no apartado 9 p. 59 

2.Temporalización 

Parciais Temas 

 

1º parcial 

 

Desde o Tema 1 O inicio da Idade Media ata 

o Tema 9 Os cambios políticos económicos e 

sociais 

 

2º parcial 

 

Desde o Tema 10 O cambio cultural: 

renacemento e reforma ata o Tema18 As 

cidades en Europa:España e Galicia 

 

 

O libro de texto empregado é o da editorial Xeografía e Historia de 2º ESO. 

Obradoiro Santillana. Proxecto A Casa do Saber.   

3. Procedemento e instrumentos de  avaliación 

O alumnado con materias pendentes poder optar por dúas posibilidades: 

A. Realización de probas escritas. 

Os contidos esixibles distribuiranse en dúas partes. O alumnado disporá de dúas 

probas que se celebrarán nas datas establecidas pola xefatura de estudos e que 

normalmente son a finais de xaneiro e finais de maio. A nota final será a media 

entre as dúas probas.  

B. Realización de traballos e exercicios 

4.Criterios para superar as materias pendentes mediante avaliación 

continua 

No caso de escoller a Opción A 

Proporcionaraselle ao alumnado a información sobre os contidos mínimos e as 

datas de exames así como a disponibilidade a explicar dúbidas. O alumnado fará 
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os exames da materia - parciais e/ou final- nas datas establecidas pola Xefatura 

de Estudos 

No caso de escoller a Opción B 

O alumnado recibirá periodicamente uns exercicios e cuestións para ser resoltas 

que deberá entregar nos prazos establecidos e ser consideradas aptas.  Cumprir 

este requisito é preciso para obter unha cualificación suficiente. Se non é así por 

non entregar no prazo establecido ou non ser aptos, o alumnado deberá 

obrigatoriamente que realizar probas escritas. Establécese un máximo de dous 

traballos sen entregar ou non ser aptos sen causa xustificada. para realizar o 

exame da materia correspondente, na data que o profesor encargado 

determine.  

De non acadar unha cualificación positiva en ningunha das dúas opcións, por non 

obter a nota suficiente ou non recoller nin entregar os traballos, non entregar no 

prazo establecido, ou non  ser aptos, o alumnado terá dereito a realizar un 

exame escrito final no mes de maio. De non ter superada a materia pendente 

deberá presentarse á proba extraordinaria de setembro. 

O alumnado pendente de 2ºESO será atendido polo profesor correspondente en 3º 

da ESO quen lle proporcionará o material, apoio e información necesario en función 

da opción elixida.  

O profesor terá en conta tamén a actitude e a evolución progresiva na materia que 

teñe o alumno neste 3º curso para podelo valorar positiva ou negativamente. 
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5.-PROGRAMACION DE 1º DE BACHARELATO  

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

O estudo da Historia do Mundo Contemporáneo é esencial para o c

oñecemento e comprensión do mundo actual. Non menos importante é o se

u carácter formativo, xa que desenvolve capacidades e técnicas intelectuais 

propias do pensamento abstracto e formal, tales como a observación, a aná

lise, a interpretación, a capacidade de comprensión e o sentido crítico. Por 

outra parte, a Historia contribúe decisivamente á formación de cidadáns res

ponsables, conscientes dos seus dereitos e obrigas, así como da herdanza r

ecibida e do seu compromiso coas xeracións futuras.A Historia do Mundo Co

ntemporáneo pretende ofrecer unha visión de conxunto dos procesos históri

cos fundamentais do mundo pero prestando cando é preciso unha especial 

atención o Estado Español e a Galicia 

A cronoloxía debe ser o eixe do coñecemento histórico, porque non 

hai historia sen acontecementos, e no histórico está presente a idea de cam

bio, e precisamente para explicar tal cambio debemos recorrer a multiplicid

ade de sectores que compoñen a vida cotiá. 

A partir dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprend

izaxe avaliables preténdese o desenvolvemento persoal, intelectual e social 

do alumnado. Todas as actividades propostas queren favorecer a capacidad

e do alumnado para aprender por si mesmo, traballar en equipo e individua

lmente e para actuar con espírito crítico. O seu estudo deberá contribuír a f

omentar unha especial sensibilidade cara a sociedade do presente e a súa p

roblemática, que anime a 

 adoptar unha actitude e solidaria coa defensa da liberdade, a igualdade de 

xénero, os dereitos humanos e a non discriminación e os valores democrátic

os.Os contidos de Historia do Mundo Contemporáneo arrancan dun estudo d

o Antigo Réxime e a súa crise , a partir da Revolución Industrial e as súas co

nsecuencias, chegan ao século XX, facendo especial fincapé na Europa de En

treguerras e naSegunda Guerra Mundial, establecendo unha caracterización 

específica do mundo dende os anos cincuenta do século XX ata o mundo act
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ual, definido polas áreas xeopolíticas e culturais, dentro da globalización, cos

 conflitos que o caracterizan, sen por 

alto o final do bloque comunista e as novas relacións internacionais xurdidas

 despois dos atentados de Nova York ou o xurdimento do radicalismo islámi

co. Ao tratar de analizar tales feitos, a Historia enriquécese coas achegas do

utras disciplinas e incluso coas conclusións da investigación xornalística dos 

acontecementos; podemos incluír tamén a análise noutros idiomas, o uso d

as Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, a crítica dos medios de 

comunicación, a reflexión 

sobre a diversidade cultural, a historia oral ou a comparación con novelas hi

stóricas de eses feitos históricos. 

Débense desenvolver conceptos, pero tamén procedementos do traballo do 

historiador, cun vocabulario científico da disciplina que requirirá rigor e espí

rito de traballo, exposicións, correcta ortografía e expresión que permitan a

o estudante establecer os seus razoamentos e argumentacións. 

A través do estudo da Historia do Mundo Contemporáneo, os estudantes de

berán adquirir determinados valores e hábitos de comportamento, como a a

ctitude crítica cara as fontes, o recoñecemento da diversidade, ou a valoraci

ón do patrimonio cultural e histórico recibido. 

A materia é rica en achegas ao coñecemento competencial. As competenci

as clave sociais e cívicas e conciencia e expresións culturais reciben un trat

amento moi específico relacionado cos contidos que son propios á Historia d

o Mundo Contemporáneo. Ademais as competencias lingüística, dixital e apr

ender a aprender están presentes de maneira constante na súa vertente má

is instrumental e deben impregnar todo o que sexa posible o desenvolveme

nto curricular da materia. 

competencial matemático e en ciencias e tecnoloxía trátase de maneira pun

tual. A competencia clave sentido de iniciativa e espírito emprendedor debe 

estar moi presente nas vertentes máis actitudinais e competenciais da mate

ria. 

O tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competenci

al inicial do alumnado, respectando distintos ritmos e estilos de aprendizaxe

 que teñan en conta a atención á diversidade. A Historia do Mundo contemp

oráneo permite desenvolver metodoloxías activas, nas que, como xa se cito

u, o traballo individual e cooperativo estean permanentemente presentes, c
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on elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de forma especi

al as TIC. 

5.1.-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. 

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. 

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 
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5.2.-AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO DO BACHARELATO 

A Historia do Mundo Contemporáneo participa no desenvolvemento da totalidade 

das competencias clave que os alumnos deben adquirir ao longo da súa vida 

académica, aínda que é certo que algunhas competencias parecen estar máis 

especificamente relacionada coa historia, como é o caso da competencia social e 

cívica. Á fin e ao cabo, obxecto da historia é o estudo das sociedades e o seu 

ámbito, das súas tensións e procesos de cambio, da realidade social do mundo en 

que se vive. Na Historia Contemporánea estudamos o nacemento e extensión da 

democracia, dos dereitos civís, do concepto de cidadanía, fomentándose, ademais, 

o desenvolvemento nos alumnos de valores como o respecto aos dereitos humanos, 

á pluralidade e diversidade social e cultural, dentro do marco das institucións 

democráticas. Similar é o caso da competencia en conciencia e expresión cultural. A 

Historia Contemporánea permite aos alumnos coñecer as distintas manifestacións 

culturais, artísticas, literarias e as súas relacións coa sociedade, tomar conciencia 

da evolución das correntes estética, das modas, dos gustos e valorar o dereito á 

diversidade cultural e o respecto por as diferentes manifestacións artísticas e pola 

conservación do patrimonio.  

A competencia aprender a aprender está implícita no método histórico. O 

estudo da historia proporciona aos alumnos as ferramentas necesarias para que 

mediante a análise de fontes diversas vaia construíndo a súa propia aprendizaxe. 

As destrezas desenvolvidas pola materia permiten ao alumnado acceder de xeito 

libre e crítico a fontes diversas e rigorosas para analizar e comprender á sociedade 

en que vive na súa complexidade, interrogarse sobre as causas dos problemas e 

formular posibles vías de solución.  

Moi relacionada con aprender a aprender encóntrase a competencia dixital. 

Os nosos alumnos naceron nunha sociedade construída arredor de redes de 

información, na que internet ten unha importancia fundamental.A sua utilización na 

Historia é moi importante xa que permite aos alumnos acceder a novasfontes de 

información e, coa orientación do profesorado, favorece a súa aprendizaxe 

autónoma e creativo. Permítelles tamén procesar a información e crear 

presentacións multimedia, integrando textos, imaxes, vídeos, que poden presentar 

aos seus compañeiros en clase. 
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A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor está moi 

vinculada tamén ao método científico empregado pola historia, mesmo ás 

competencias aprender a aprender e dixital xa comentadas. Os pequenos traballos 

de investigación histórica realizados polos alumnos supoñen que estes deben 

planificalo, organizarse, tanto se traballan en grupo como individualmente, resolver 

os problemas que se lles vaian presentando na elaboración do 

mesmo, e avaliar tanto o resultado final coma o proceso. E xa temos visto que a 

utilización de internet para buscar a información favorece a autonomía e 

autoestima do alumnado e o seu creatividade e imaxinación á hora de presentala 

utilizando os medios informáticos. 

O estudo e os procedementos da historia contribúen de xeito notable á 

consecución de a competencia en comunicación lingüística. O comentario de 

diferentes fontes históricas permite aos nosos alumnos exercitar a lectura como 

destreza básica para a adquisición de novos coñecementos. A realización de 

actividades relacionadas coa elaboración de resumos, sínteses explicativas, ou 

definición de termos e conceptos, buscan a finalidade de que sexan 

capaces de expresar con claridade e rigor as aprendizaxes relacionadas coa 

materia.  

As presentacións orais supoñen un reto para alumnos afeitos a presentar os 

seus traballos por escrito e permítenlles desenvolver habilidades e destrezas 

relacionadas coa comunicación oral. Y a utilización de medios informáticos 

posibilítalles a presentación dos seus traballos en diferentes soportes, dende a 

forma tradicional en papel ata as presentacións multimedia. 

Por último, o estudo da Historia contemporánea contribúe tamén á 

consecución da competencia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía. Analizamos nesta materia o impacto da ciencia e a tecnoloxía no 

mundo de hoxe e a orixe histórica de noso mundo industrializado, dende a 

revolución industrial de mediados do século XVIII ata a sociedade informatizada do 

século XXI. Pero ademais, a investigación histórica pon os alumnos en contacto co 

método científico: formulación de hipótese, busca de información e comentario 

crítico das fontes, rigorosidade nas afirmacións e confrontación de ideas. 

5.3.-CONTIDOS . HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

B1.1. Trazos do Antigo Réxime 
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B1.2. Transformacións no Antigo Réxime :: economía, poboación e 
sociedade 

B1.3. Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra 

B1.4. O pensamento da Ilustración. 

B1.5. Relacións internacionais:quilibrio europeo. 

B1.6. Manifestacións artísticas domomento 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

B2.1. Revolución industrial: concepto,factores que a fan posible 

(económicos, sociais e ideolóxicos). 

B2.2. Revolución ou revolucións industriais: características. 

Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de 

industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización 

extraeuropea. Industrialización española e galega. 

B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, 

agricultura, poboación (migracións e novo concepto de cidade). 

B2.5. Economía industrial: pensamento e primeiras crises. 

B2.6. Nacemento do proletariado e organización da clase obreira: 

orixes do sindicalismo e correntes de pensamento; partidos políticos 

obreiros. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión global. 

B3.2. Nacemento dos EEUU. 

B3.3. Revolución Francesa de1789: aspectos políticos e sociais. 

B3.4. Imperio Napoleónico 

B3.5 O Congreso de Viena e o Absolutismo. 

B3.6 As revolucións liberais ou burguesas de 1820,1830 e 1848. O ca

so español. 

B3.7 O Nacionalismo: Unificacións de Italia e Alemaña 

B3.8 Cultura e Arte:Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 

B3.9 A independencia das colonias hispano-americana 

 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

B4.1 O tránsito do século XIX ao XX: Unha visión global 

B4.2 Evolución dos principais estados en Europa, América e asia 
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– Inglaterra Victoriana. 

– Francia: a III República e o II Imperio. 

– Alemaña Bismarckiana, Imperio Austrohúngaro e 

Rusia. 

– Estados Unidos: da Guerra Civil ata comezos do 

século XX. 

      – Xapón: transformacións de finais do século XIX. 

B4.3 A expansión colonial dos países industriais: 

causas, colonización e reparto de Asia, África e outros 

enclaves coloniais, consecuencias. 

B4.4 As relacións internacionais. A Paz Armada: Tripla 

Alianza e Tripla Entente. 

B4.5 A I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias 

Bloque 5. O Período de Entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas  

consecuencias 

B5.1 Economía, sociedade e cultura da época: os vinte 

B5.2 A revolución rusa, a formación e desenvolvemento da URSS 

B5.3 Tratados de Paz e reaxuste internacional: a Sociedade de Nacións  

B5.4 Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o New Deal 

B5.5 Os fascismos europeos eo nazismo alemán. 

B5.6 As relacións internacionais do período de Entre guerras viraxe cara 

a guerra 

B5.7 A Segunda Guerra Mundial: Orixes do conflito e característiccas 

xerais 

B5.8 Desenvolvemento da Segunda Guerra Mundial 

B5.9 Consecuencias da Segunda Guerra Mundial 

B5.10 O Antisemitismo: o Holocausto. 

B5.11 Preparación da Paz e a ONU 

 

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

tos 

B6.1 A formación do bloque comunista fronte ao 

bloque capitalista: a Guerra Fría. 
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B6.2 A evolución das relacións entre as dúas super 

potencias. Os conflitos: da Guerra Fría á Coexistencia  pacifica e a 

distensión 

B6.3 Evolución da economía mundial de postguerra 

B6.4 Características sociais e culturais de dous 

modelos políticos diferentes: comunismo e capitalismo 

 

Bloque 7. A Descolonización e o Terceiro Mundo 

B7.1 Orixes, causas e factores da descolonización 

B7.2 Etapas e modelos de descolonización 

B7.3 Desenvolvemento do proceso descolonizador: o  papel da ONU 

B7.4 O Terceiro Mundo e o Movemento de Países  

Non Aliñados: problemas dos países do Terceiro Mundo 

B7.5 As relacións entre os países desenvolvidos e non  

desenvolvidos, o nacemento da axuda internacional. 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

B8.1 A URSS e as democracias populares 

B8.2 A irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” e “Glasnost”. 

B8.3 A desintegración da URSS: CEI-Federación 

Rusa e as novas repúblicas exsoviéticas. 

B8.4 A caída do muro de Berlín e a evolución dos 

países de Europa Central e Oriental. 

B8.5 O problema dos Balcáns. A guerra de Iugoslavia 

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

B9.1 Pensamento e cultura da sociedade capitalista 

na segunda metade do século XX 

B9.2 O Estado do Benestar. 

B9.3 O proceso de construcción da Unión Europea: 

das Comunidades Europeas á Unión. 

B9.4 Obxectivos e Institucións da Unión Europea 

B9.5 Evolución de Estados Unidos: dos anos 60 aos anos 90 

B9.6 Xapón e os novos países asiáticos industrializados 

 

Bloque 10. O mundo actual dende unha perspectiva histórica 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..83 
 

B10.1 A globalización e os medios de comunicación. 

O impacto científico e tecnolóxico. 

– A caída do muro de Berlín. 

– Os atentados de Nova York. 

– A inmigración como fenómeno globalizado. 

B10.2 A ameaza terrorista nun mundo globalizado. 

B10.3 Europa: reto e unión. 

B10.4 Trazos relevantes da sociedade norteamericana 

a comezos do século XXI, tralos atentados do 11-S de 2001 

B10.5 Hispanoamérica: situación actual. 

B10.6 O mundo islámico na actualidade. 

B10.7 África Islámica, Subsahariana e Sudáfrica 

B10.8 India e China do século XX ao XXI: evolución 

política, económica, social e de mentalidades. 

Bloque 11. A historia contemporánea: O tempo histórico.  

Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

B11.1 O tempo histórico. 

B11.2 As fontes históricas. 

B11.3 Vocabulario histórico e artístico da idade contemporánea 

5.4.-TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Esta temporalización realízase con carácter orientativo xa que a mesma 

pode ter as corrección temporais de acordo coas necesidades que en cada grupo de 

alumnos/as poidan xurdir ao longo do curso . Calqueira modificación desta 

temporalización realizarase mediante a oportuna reunión do Departamento 

1º 

TRIMESTRE 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

B1.1. Trazos do Antigo Réxime 

B1.2. Transformacións no Antigo Réxime :: economía, 

poboación e sociedade 

B1.3. Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra 

B1.4. O pensamento da Ilustración. 

B1.5. Relacións internacionais:quilibrio europeo. 
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B1.6. Manifestacións artísticas domomento 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecue

ncias sociais 

B2.1. Revolución industrial: concepto,factores que a 

fan posible (económicos, sociais e ideolóxicos). 

B2.2. Revolución ou revolucións industriais: 

características. Transformacións técnicas e novas 

fontes de enerxía 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do 

proceso de industrialización a outras zonas de Europa. 

Industrialización extraeuropea. Industrialización 

española e galega. 

B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: 

transportes, agricultura, poboación (migracións e novo 

concepto de cidade). 

B2.5. Economía industrial: pensamento e primeiras 

crises. 

B2.6. Nacemento do proletariado e organización da 

clase obreira: orixes do sindicalismo e correntes de 

pensamento; partidos políticos obreiros. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión global. 

B3.2. Nacemento dos EEUU. 

B3.3. Revolución Francesa de1789: aspectos políticos 

e sociais. 

B3.4. Imperio Napoleónico 

B3.5 O Congreso de Viena e o Absolutismo. 
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B3.6 As revolucións liberais ou burguesas de 1820,183

0 e 1848. O caso español. 

B3.7 O Nacionalismo: Unificacións de Italia e Alemaña 

B3.8 Cultura e Arte:Europa entre o neoclasicismo e o 

romanticismo. 

B3.9 A independencia das colonias hispano-americana 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra 

Mundial 

B4.1 O tránsito do século XIX ao XX: Unha visión global 

B4.2 Evolución dos principais estados en Europa, 

América e asia 

– Inglaterra Victoriana. 

– Francia: a III República e o II Imperio. 

– Alemaña Bismarckiana, Imperio Austrohúngaro e 

Rusia. 

– Estados Unidos: da Guerra Civil ata comezos do 

século XX. 

      – Xapón: transformacións de finais do século XIX. 

B4.3 A expansión colonial dos países industriais: 

causas, colonización e reparto de Asia, África e outros 

enclaves coloniais, consecuencias. 

B4.4 As relacións internacionais. A Paz Armada: Tripla 

Alianza e Tripla Entente. 

B4.5 A I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e 

consecuencias 

2º Bloque 5. O Período de Entreguerras, a II Guerra Mundial



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..86 
 

TRIMESTRE  e as súas consecuencias 

B5.1 Economía, sociedade e cultura da época: os vinte 

B5.2 A revolución rusa, a formación e desenvolvemento 

da URSS 

B5.3 Tratados de Paz e reaxuste internacional: a 

Sociedade de Nacións  

B5.4 Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión 

e o New Deal 

B5.5 Os fascismos europeos eo nazismo alemán. 

B5.6 As relacións internacionais do período de Entre 

guerras viraxe cara a guerra 

B5.7 A Segunda Guerra Mundial: Orixes do conflito e 

característiccas xerais 

B5.8 Desenvolvemento da Segunda Guerra Mundial 

B5.9 Consecuencias da Segunda Guerra Mundial 

B5.10 O Antisemitismo: o Holocausto. 

B5.11 Preparación da Paz e a ONU 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus

 enfrontamentos 

B6.1 A formación do bloque comunista fronte ao 

bloque capitalista: a Guerra Fría. 

B6.2 A evolución das relacións entre as dúas super 

potencias. Os conflitos: da Guerra Fría á Coexistencia  

pacifica e a distensión 

B6.3 Evolución da economía mundial de postguerra 

B6.4 Características sociais e culturais de dous 
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modelos políticos diferentes: comunismo e capitalismo 

Bloque 7. A Descolonización e o Terceiro Mundo 

B7.1 Orixes, causas e factores da descolonización 

B7.2 Etapas e modelos de descolonización 

B7.3 Desenvolvemento do proceso descolonizador: o  

papel da ONU 

B7.4 O Terceiro Mundo e o Movemento de Países  

Non Aliñados: problemas dos países do Terceiro Mundo 

B7.5 As relacións entre os países desenvolvidos e non  

desenvolvidos, o nacemento da axuda internacional. 

 

3º 

TRIMESTRE 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

B8.1 A URSS e as democracias populares 

B8.2 A irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” e 

“Glasnost”. 

B8.3 A desintegración da URSS: CEI-Federación 

Rusa e as novas repúblicas exsoviéticas. 

B8.4 A caída do muro de Berlín e a evolución dos 

países de Europa Central e Oriental. 

B8.5 O problema dos Balcáns. A guerra de Iugoslavia 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do séc

ulo XX 

B9.1 Pensamento e cultura da sociedade capitalista 

na segunda metade do século XX 

B9.2 O Estado do Benestar. 

B9.3 O proceso de construcción da Unión Europea: 
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das Comunidades Europeas á Unión. 

B9.4 Obxectivos e Institucións da Unión Europea 

B9.5 Evolución de Estados Unidos: dos anos 60 aos anos 

90 

B9.6 Xapón e os novos países asiáticos industrializados 

Bloque 10. O mundo actual dende unha perspectiva histó

rica 

B10.1 A globalización e os medios de comunicación. 

O impacto científico e tecnolóxico. 

  – A caída do muro de Berlín. 

  – Os atentados de Nova York. 

  – A inmigración como fenómeno globalizado. 

B10.2 A ameaza terrorista nun mundo globalizado. 

B10.3 Europa: reto e unión. 

B10.4 Trazos relevantes da sociedade norteamericana 

a comezos do século XXI, tralos atentados do 11-S de 

2001 

B10.5 Hispanoamérica: situación actual. 

B10.6 O mundo islámico na actualidade. 

B10.7 África Islámica, Subsahariana e Sudáfrica 

B10.8 India e China do século XX ao XXI: evolución 

política, económica, social e de mentalidades. 

Bloque 11. A historia contemporánea: O tempo histórico.  

Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

B11.1 O tempo histórico. 
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B11.2 As fontes históricas. 

B11.3 Vocabulario histórico e artístico da idade contemporánea 
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5.5.-RELACIÓN DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. O Antigo Réxime  

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B1.1. Trazos do Antigo Réxime.  B1.1. Definir e esquematizar os 

trazos do Antigo Réxime, 

describindo os seus aspectos 

demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais, 

utilizando diferentes tipos de 

diagramas. 

 HMCB1.1.1. Extrae os trazos do 

Antigo Réxime dun texto proposto 

que os conteña. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 HMCB1.1.2. Obtén e selecciona 

información escrita e gráfica 

relevante, utilizando fontes 

primarias ou secundarias, relativa 

ao Antigo Réxime. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do 

Antigo Réxime en aspectos 

demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CCEC 

 HMCB1.1.4. Elabora mapas  CSC 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

conceptuais que explican os trazos 

característicos do Antigo Réxime. 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B1.2. Transformacións no 

Antigo Réxime: economía, 

poboación e sociedade. 

 B1.2. Distinguir as 

transformacións no Antigo 

Réxime enumerar as que 

afectan a economía, a 

poboación e a sociedade. 

 HMCB1.2.1. Explica as 

transformacións do Antigo Réxime 

que afectan a economía, a 

poboación e a sociedade. 

 HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos 

trazos do Antigo Réxime do século 

XVII e o século XVIII 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B1.3. Revolucións e 

parlamentarismo en Inglaterra. 

 B1.3. Explicar o parlamentarismo 

inglés do século XVII resumindo as 

características esenciais do sistema 

e valorando o papel das 

revolucións para alcanzar as 

transformacións necesarias para 

logralo. 

 HMCB1.3.1. Describe as características 

do parlamentarismo inglés a partir de 

fontes históricas. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 HMCB1.3.2. Distingue as revolucións 

inglesas do século XVII como formas 

que promoven o cambio político do 

Antigo Réxime. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B1.4. O pensamento da 

Ilustración. 

 B1.4. Relacionar as ideas da 

Ilustración co Liberalismo de 

comezo do século XIX, 

establecendo elementos de 

coincidencia entre ambas as 

ideoloxías. 

 HMCB1.4.1. Enumera e describe as 

ideas da Ilustración e as do Liberalismo 

de comezos do século XIX. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e 

AS diferenzas entre as ideas da 

Ilustración e o Liberalismo de comezos 

do século XIX. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 B1.5. Relacións internacionais: 

equilibrio europeo. 

 B1.5. Describir as relacións 

internacionais do Antigo Réxime 

demostrando a idea de equilibrio 

europeo. 

 HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa 

os países ou reinos en función dos 

conflitos en que interveñen. 

 CSC 

 CAA 

 CD 

 a 

 b 

 c 

 B1.6. Manifestacións artísticas do 

momento. 

 B1.6. Diferenciar manifestacións 

artísticas do Antigo Réxime e 

seleccionar as obras máis 

 HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza 

obras de arte do Rococó. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 d 

 e 

 h 

 m 

 n 

destacadas.  CAA 

 Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais  

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 l 

 B2.1. Revolución industrial: 

concepto, factores que a fan 

posible (económicos, sociais e 

ideolóxicos). 

 B2.1. Obter información que 

permita explicar as revolucións 

industriais do século XIX, 

seleccionándoa das fontes 

bibliográficas ou en liña nas que se 

ache dispoñible. 

 HMCB2.1.1. Identifica as causas da 

primeira Revolución Industrial. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 B2.2. Revolución ou revolucións 

industriais: características. 

Transformacións técnicas e novas 

 B2.2. Describir as Revolucións 

Industriais do século XIX e 

establecer os seus trazos 

 HMCB2.2.1. Explica razoadamente a 

evolución cara á segunda Revolución 

Industrial. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 d 

 e 

 h 

 l 

fontes de enerxía. característicos e as súas 

consecuencias sociais 

 HMCB2.2.2. Analiza comparativa e 

esquematicamente as dúas revolucións 

industriais. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 m 

 p 

 B2.3. Protagonismo de Gran 

Bretaña e extensión do proceso de 

industrialización a outras zonas de 

Europa. Industrialización 

extraeuropea. Industrialización 

española e galega. 

 B2.3. Enumerar os países que 

iniciaron a industrialización, 

localizalos adecuadamente e 

establecer as rexións onde se 

produce ese avance. 

 HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os 

países industrializados e as súas 

rexións industriais. 

 CSC 

 CAA 

 CD 

 HMCB2.3.2. Analiza aspectos que 

expliquen o desenvolvemento 

económico do sector industrial dos 

primeiros países industrializados, a 

partir de fontes historiográficas. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito 

ou o fracaso da industrialización en 

España e en Galicia.  

 CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 B2.4. Cambios debidos á 

Revolución Industrial: transportes, 

 B2.4. Identificar os cambios nos 

transportes, na agricultura e na 

 HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais 

máis relevantes do século XIX 

 CSC 

 CAA 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 l 

agricultura, poboación (migracións 

e novo concepto de cidade). 

poboación que influíron ou foron 

consecuencia da Revolución 

Industrial do século XIX. 

asociándoos ao proceso da Revolución 

Industrial. 

 CSIEE 

 HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano 

a cidade industrial británica. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os 

elementos propios da vida nunha 

cidade industrial do século XIX. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 HMCB2.4.4. Comenta mapas que 

expliquen a evolución da extensión das 

redes de transporte: ferrocarril, 

estradas e canles. 

 CSC 

 CCL 

 CD 

 a 

 b 

 c 

 d 

 B2.5. Economía industrial: 

pensamento e primeiras crises. 

 B2.5. Analizar e seleccionar ideas 

que identifiquen as características 

da economía industrial e do 

liberalismo económico. 

 HMCB2.5.1. Explica as causas e 

consecuencias das crises económicas e 

as súas posibles solucións a partir de 

fontes históricas. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 e 

 h 

 m 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 m 

 B2.6. Nacemento do proletariado e 

organización da clase obreira: 

orixes do sindicalismo e correntes 

de pensamento; partidos políticos 

obreiros. 

 B2.6. Coñecer as correntes de 

pensamento que pretenden 

mellorar a situación da clase 

obreira do século XIX. 

 HMCB2.6.1. Compara as correntes de 

pensamento social da época da 

Revolución Industrial: socialismo 

utópico, socialismo científico e 

anarquismo. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 HMCB2.6.2. Distingue e explica as 

características dos tipos de 

asociacionismo obreiro. 

 CSC 

 CCL 

 Bloque 3. A crise do Antigo Réxime  

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 B3.1. Crise do Antigo Réxime: 

visión global. 

 B3.1. Analizar a evolución política, 

económica, social, cultural e de 

pensamento que caracteriza a 

primeira metade do século XIX, 

distinguindo os feitos, os 

personaxes e os símbolos, e 

 HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos 

que inclúan diacronía e sincronía dos 

acontecementos da primeira metade do 

século XIX. 

 CSC 

 CAA 

 CMCCT 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 h 

 i 

encadrándoos en cada variable 

analizada.  

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B3.2. Nacemento dos EEUU.  B3.2. Describir as causas e o 

desenvolvemento da 

independencia de Estados Unidos, 

e establecer as causas máis 

inmediatas e as etapas da 

independencia. 

 HMCB3.2.1. Identifica xerarquías 

causais na guerra de independencia dos 

Estados Unidos a partir de fontes 

historiográficas. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B3.3. Revolución Francesa de 

1789: aspectos políticos e sociais. 

 B3.3. Explicar, a partir de 

información obtida en internet, a 

Revolución Francesa de 1789, 

incluíndo cada idea obtida nas 

causas, no desenvolvemento e nas 

consecuencias. 

 HMCB3.3.1. Explica as causas da 

Revolución Francesa de 1789. 

 CSC 

 CCL 

 HMCB3.3.2. Explica esquematicamente 

o desenvolvemento da Revolución 

Francesa. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 c 

 B3.4. Imperio Napoleónico.  B3.4. Identificar o Imperio 

Napoleónico, localizar a súa 

expansión europea e establecer as 

 HMCB3.4.1. Identifica nun mapa 

histórico a extensión do Imperio 

Napoleónico. 

 CSC 

 CAA 

 CD 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 d 

 e 

 g 

 h 

súas consecuencias. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B3.5. O Congreso de Viena e o 

Absolutismo. 

 B3.5. Analizar a transcendencia 

para Europa do Congreso de Viena 

e a restauración do absolutismo, e 

identificar as súas consecuencias 

para os países implicados. 

 HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas 

e as conclusións do Congreso de Viena, 

e relaciónaas coas súas consecuencias. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 p 

 B3.6. Revolucións liberais ou 

burguesas de 1820, 1830 e 1848. 

O caso español. 

 B3.6. Identificar as revolucións 

burguesas de 1820, 1830 e 1848, 

e relacionar as súas causas e o seu 

desenvolvemento. 

 HMCB3.6.1. Compara as causas e o 

desenvolvemento das revolucións de 

1820, 1830 e 1848. 

 CSC 

 CCL 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 B3.7. O Nacionalismo: unificacións 

de Italia e Alemaña.  

 B3.7. Coñecer o proceso de 

Unificación de Italia e Alemaña, 

obtendo o seu desenvolvemento a 

partir da análise de fontes gráficas. 

 HMCB3.7.1. Describe e explica a 

unificación de Italia e a de Alemaña a 

partir de fontes gráficas. 

 CSC 

 CCL 

 CD 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 m 

 n 

 B3.8. Cultura e Arte: Europa entre 

o neoclasicismo e o romanticismo. 

 B3.8. Descubrir as manifestacións 

artísticas de comezos do século 

XIX, obtendo información de 

medios bibliográficos ou de 

internet e presentándoa 

adecuadamente. 

 HMCB3.8.1. Establece as características 

propias da pintura, a escultura e a 

arquitectura do Neoclasicismo e o 

Romanticismo a partir de fontes 

gráficas. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 B3.9. Independencia das colonias 

hispano-americanas. 

 B3.9. Analizar utilizando fontes 

gráficas a independencia de 

 HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico 

explicativo da independencia das 

 CSC 

 CMCCT 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 c 

 d 

 e 

 h 

Hispanoamérica. colonias hispanoamericanas ao comezo 

do século XIX. 

 CAA 

 Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial  

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B4.1. Tránsito do século XIX ao 

XX: visión global. 

 B4.1. Describir as transformacións 

e os conflitos xurdidos a finais do 

século XIX e comezos do século 

XX, e distinguir o seu 

desenvolvemento e os factores 

desencadeadores. 

 HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en 

que se expliquen as cadeas causais e 

os procesos dentro do período de finais 

do século XIX e comezos do XX. 

 CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 B4.2. Evolución dos principais 

Estados en Europa, América e 

Asia: Inglaterra vitoriana; Francia 

(III República e II Imperio); 

Alemaña bismarckiana; o Imperio 

Austrohúngaro; Rusia; os Estados 

 B4.2. Analizar a evolución política, 

social e económica dos principais 

países europeos, ademais de 

Xapón e os Estados Unidos a finais 

do século XIX, e presentar 

información que explique tales 

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

 CAA 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 h Unidos (da Guerra Civil ata 

comezos do século XX) e Xapón 

(transformacións de finais do 

século XIX). 

feitos.  HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes 

as características que permiten 

identificar a Inglaterra vitoriana.  

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á 

época de Napoleón III en Francia. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 HMCB4.2.4. Identifica e explica 

razoadamente os feitos que converten 

Alemaña nunha potencia europea 

durante o mandato de Bismarck. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B4.3. Expansión colonial dos países 

industriais: causas; colonización e 

reparto de Asia, África e outros 

enclaves coloniais; consecuencias. 

 B4.3. Describir a expansión 

imperialista de europeos, 

xaponeses e estadounidenses a 

finais do século XIX, e establecer 

as súas consecuencias. 

 HMCB4.3.1. Identifica e explica 

razoadamente as causas e as 

consecuencias da expansión colonial da 

segunda metade do século XIX. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi 

as colonias das potencias imperialistas. 

 CSC 

 CD 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 CAA 

 HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e 

interconexións causais entre 

colonialismo, imperialismo e a Gran 

Guerra de 1914. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B4.4. Relacións internacionais. Paz 

Armada: a Tripla Alianza e a Tripla 

Entente. 

 B4.4. Comparar sinteticamente os 

sistemas de alianzas do período da 

Paz Armada. 

 HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos 

países máis destacados durante a Paz 

Armada. 

 CSC 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 B4.5. I Guerra Mundial: causas, 

desenvolvemento e consecuencias. 

 B4.5. Distinguir os acontecementos 

que conducen á declaración das 

hostilidades da I Guerra Mundial, e 

desenvolver as súas etapas e as 

súas consecuencias. 

 HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes 

históricas ou historiográficas as causas 

da I Guerra Mundial. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 HMCB4.5.2. Comenta símbolos 

conmemorativos vinculados á I Guerra 

Mundial. 

 CSC 

 CCL 
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 h  HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas 

da Gran Guerra a partir de mapas 

históricos. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 HMCB4.5.4. Extrae conclusións de 

gráficos e imaxes sobre as 

consecuencias da I Guerra Mundial. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias  

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B5.1. Economía, sociedade e 

cultura da época: os anos vinte. 

 B5.1. Recoñecer as características 

do período de Entreguerras 

inseríndoas nos correspondentes 

aspectos políticos, económicos, 

sociais ou culturais. 

 HMCB5.1.1. Explica as características 

do período de Entreguerras a partir de 

manifestacións artísticas e culturais de 

comezos do século XX. 

 CSC 

 CCL 

 a 

 b 

 B5.2. Revolución Rusa; formación 

e desenvolvemento da URSS. 

 B5.2. Esquematizar o 

desenvolvemento da Revolución 

 HMCB5.2.1. Identifica e explica 

algunhas das causas da Revolución 

 CSC 

 CCL 
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 c 

 d 

 e 

 h 

Rusa de 1917 recoñecendo as súas 

etapas e os seus protagonistas 

máis significativos, e establecer as 

súas consecuencias. 

Rusa de 1917. 

 HMCB5.2.2. Compara a Revolución 

Rusa de febreiro de 1917 coa de 

outubro de 1917. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B5.3. Tratados de Paz e reaxuste 

internacional: Sociedade de 

Nacións. 

 B5.3. Identificar os tratados de paz 

da I Guerra Mundial e establecer 

como unha consecuencia o 

xurdimento da Sociedade de 

Nacións. 

 HMCB5.3.1. Explica os acordos dos 

tratados de paz da I Guerra Mundial e 

analiza as súas consecuencias a curto 

prazo.  

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a 

Sociedade de Nacións nas relacións 

internacionais, a partir de fontes 

históricas.  

 CSC 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 B5.4. Estados Unidos e a crise de 

1929: a Gran Depresión e o "New 

Deal". 

 B5.4. Explicar a Gran Depresión e 

describir os factores 

desencadeadores e as súas 

influencias na vida cotiá. 

 HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran 

Depresión. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 CD 
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 HMCB5.4.2. Comenta gráficas que 

explican a crise económica de 1929. 

 CSC 

 CCL 

 CMCCT 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 m 

 B5.5. Fascismos europeos e 

nazismo alemán. 

 B5.5. Recoñecer a transcendencia 

dos fascismos europeos como 

ideoloxías que conduciron ao 

desencadeamento de conflitos no 

panorama europeo do momento. 

 HMCB5.5.1. Compara o fascismo 

italiano e o nazismo alemán. 

 CSC 

 CCL 

 HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos 

fascismos europeos da primeira metade 

do século XX. 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B5.6. Relacións internacionais do 

período de entreguerras; viraxes 

cara á guerra. 

 B5.6. Comprender as relacións 

internacionais no período de 

entreguerras como elementos 

importantes das causas da II 

Guerra Mundial. 

 HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes 

contrapostas as relacións internacionais 

anteriores ao estoupido da II Guerra 

Mundial. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a  B5.7. II Guerra Mundial: orixes do  B5.7. Identificar e explicar as  HMCB5.7.1. Identifica e explica as  CSC 
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 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

conflito e características xerais. desencadeadores da II Guerra 

Mundial, así como os feitos máis 

característicos. 

causas desencadeadores da II Guerra 

Mundial a partir de fontes históricas. 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B5.8. Desenvolvemento da II 

Guerra Mundial. 

 B5.8. Establecer as etapas do 

desenvolvemento da II Guerra 

Mundial, distinguindo as que 

afectaron a Europa e as que 

afectaron aos Estados Unidos e a 

Xapón. 

 HMCB5.8.1. Explica as etapas da II 

Guerra Mundial tanto na fronte europea 

como na guerra do Pacífico. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento 

da II Guerra Mundial a partir de mapas 

históricos. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B5.9. Consecuencias da II Guerra 

Mundial. 

 B5.9. Analizar o papel da guerra 

mundial como elemento de 

transformación da vida cotiá. 

 HMCB5.9.1. Describe as consecuencias 

da II Guerra Mundial. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 
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 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 m 

 B5.10. Antisemitismo: o 

Holocausto. 

 B5.10. Entender o contexto en que 

se desenvolveu o Holocausto na 

guerra europea e as súas 

consecuencias. 

 HMCB5.10.1. Analiza imaxes que 

explican o Holocausto levado a cabo 

pola Alemaña nazi. 

 CSC 

 CAA 

 CD 

 HMCB5.10.2. Recoñece a significación 

do Holocausto na historia mundial. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B5.11. Preparación da Paz e a 

ONU. 

 B5.11. Obter e seleccionar 

información escrita e gráfica 

relevante, utilizando fontes 

primarias ou secundarias, relativa 

á posguerra. 

 HMCB5.11.1. Sintetiza textos que 

explican a intervención da ONU nas 

relacións internacionais e nos asuntos 

de descolonización. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

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

 a 

 b 

 c 

 B6.1. Formación do bloque 

comunista fronte ao bloque 

capitalista: Guerra Fría. 

 B6.1. Describir os feitos políticos, 

económicos, sociais e culturais que 

explican o xurdimento dos dous 

 HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os 

países que formaban os bloques 

comunista e capitalista. 

 CSC 

 CD 
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 d 

 e 

 h 

bloques antagónicos, clasificándoos 

e presentándoos adecuadamente. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B6.2. Evolución das relacións entre 

as dúas superpotencias. Conflitos: 

da Guerra Fría á coexistencia 

pacífica e a distensión. 

 B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a 

coexistencia pacífica e a 

distensión, e as súas 

consecuencias, e establecer 

acontecementos que exemplifiquen 

cada unha destas etapas das 

relacións internacionais. 

 HMCB6.2.1. Identifica e explica os 

conflitos da Guerra Fría a partir dun 

mapa histórico. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B6.3. Evolución da economía 

mundial de posguerra. 

 B6.3. Distinguir feitos que explican 

o enfrontamento entre os bloques 

comunista e capitalista, revisando 

as novas dos medios de 

comunicación da época. 

 HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e 

imaxes que se identifiquen co mundo 

capitalista e o mundo comunista. 

 CSC 

 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 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 
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 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B6.4. Características sociais e 

culturais de dous modelos políticos 

diferentes: comunismo e 

capitalismo.  

 B6.4. Comparar e analizar o 

modelo capitalista co comunista 

desde os puntos de vista político, 

social, económico e cultural, e 

exemplificar coa selección de feitos 

que durante este período afectan 

as dúas grandes superpotencias: a 

URSS e os Estados Unidos. 

 HMCB6.4.1. Explica algunhas 

características da economía capitalista 

a partir de gráficas. 

 CSC 

 CCL 

 CMCCT 

 HMCB6.4.2. Explica algunhas 

características da economía comunista 

a partir de gráficos. 

 CSC 

 CCL 

 CMCCT 

 HMCB6.4.3. Establece razoadamente e 

comparativamente as diferenzas entre 

o mundo capitalista e o comunista. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 HMCB6.4.4. Identifica formas políticas 

do mundo occidental e do mundo 

comunista. 

 CSC 

 CCL 

 Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo  

 a 

 b 

 B7.1. Orixes, causas e factores da 

descolonización. 

 B7.1. Explicar os motivos e os 

feitos que conducen á 

 HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as 

zonas afectadas pola descolonización e 

 CSC 

 CCL 
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 c 

 d 

 e 

 h 

descolonización, e establecer as 

causas e os factores que explican o 

proceso. 

os seus conflitos.  CD 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B7.2. Etapas e modelos de 

descolonización. 

 B7.2. Describir as etapas e as 

consecuencias do proceso 

descolonizador, e identificar as que 

afectan a unhas colonias e a 

outras, establecendo feitos e 

personaxes significativos de cada 

proceso. 

 HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado 

as causas, os feitos e os factores que 

desencadean e explican o proceso 

descolonización. 

 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 HMCB7.2.2. Identifica e compara as 

características da descolonización de 

Asia e de África. 

 CSC 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 B7.3. Desenvolvemento do proceso 

descolonizador: papel da ONU. 

 B7.3. Definir o papel da ONU na 

descolonización, analizando 

información que demostre as súas 

actuacións. 

 HMCB7.3.1. Explica as actuacións da 

ONU no proceso descolonizador a partir 

de fontes históricas. 

 CSC 

 CCL 
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 h 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 m 

 B7.4. O terceiro mundo e o 

Movemento de Países Non 

Aliñados: problemas dos países do 

terceiro mundo. 

 B7.4. Analizar o 

subdesenvolvemento do terceiro 

mundo e establecer as causas que 

o explican. 

 HMCB7.4.1. Analiza as características 

dos países do terceiro mundo a partir 

de gráficas. 

 CSC 

 CCL 

 CMCCT 

 HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os 

países do terceiro mundo. 

 CSC 

 CD 

 HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do 

Movemento de Países Non Aliñados e 

dos países subdesenvolvidos. 

 CSC 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B7.5. Relacións entre os países 

desenvolvidos e non 

desenvolvidos; nacemento da 

axuda internacional. 

 B7.5. Apreciar o nacemento da 

axuda internacional e o xurdimento 

das relacións entre os países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

reproducindo as formas de axuda 

ao desenvolvemento e describindo 

as formas de neocolonialismo 

dentro da política de bloques. 

 HMCB7.5.1. Explica a evolución das 

relacións entre os países desenvolvidos 

e os países en vías de 

desenvolvemento, comparando a axuda 

internacional coa intervención 

neocolonialista.  

 CSC 

 CCL 

 CAA 
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 Bloque 8. A crise do bloque comunista  

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B8.1. A URSS e as democracias 

populares. 

 B8.1. Describir a situación da 

URSS a finais do século XX, 

establecendo os seus trazos máis 

significativos desde unha 

perspectiva política, social e 

económica. 

 HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as 

repúblicas exsoviéticas e os países 

formados tras a caída do muro de 

Berlín. 

 CSC 

 CD 

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

 HMCB8.1.3. Compara os países dos 

Balcáns desde os anos 80 ata a 

actualidade, utilizando mapas de 

situación.  

 CSC 

 CAA 

 CD 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 B8.2. Irrupción de M. Gorbachov: 

Perestroika e Glasnost. 

 B8.2. Resumir as políticas de M. 

Gorbachov nomeando as 

disposicións concernentes á 

 HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos 

e socioeconómicos da URSS desde a 

época de Breznev ata a de Gorbachov. 

 CSC 

 CCL 
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 d 

 e 

 h 

Perestroika e á Glasnost, e resaltar 

as súas influencias. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B8.3. Desintegración da URSS: 

CEI-Federación Rusa e as novas 

repúblicas exsoviéticas. 

 B8.3. Analizar a situación creada 

co xurdimento da CEI e as 

repúblicas exsoviéticas, recollendo 

informacións que resuman as 

novas circunstancias políticas e 

económicas. 

 HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico 

sobre a situación política e económica 

das repúblicas exsoviéticas e a CEI- 

Federación Rusa. 

 CSC 

 CAA 

 CMCCT 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B8.4. Caída do muro de Berlín e 

evolución dos países de Europa 

central e oriental. 

 B8.4. Explicar a caída do muro de 

Berlín e nomear as súas 

repercusións nos países de Europa 

central e oriental. 

 HMCB8.4.1. Analiza imaxes que 

reflicten a caída do muro de Berlín. 

 CSC 

 CCL 

 HMCB8.4.2. Explica as novas relacións 

das repúblicas exsoviéticas con Europa 

occidental.  

 CSC 

 CCL 

 HMCB8.4.3. Realiza unha procura 

guiada en internet para explicar de 

 CSC 
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maneira razoada a disolución do bloque 

comunista. 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B8.5. Problema dos Balcáns. 

Guerra de Iugoslavia. 

 B8.5. Identificar o problema dos 

Balcáns, enumerar as causas do 

xurdimento de tal situación e 

resumir os feitos que configuran o 

desenvolvemento de conflitos 

nesta zona. 

 HMCB8.5.1. Describe 

comparativamente a evolución política 

dos países de Europa central e oriental 

tras a caída do muro de Berlín. 

 CSC 

 CCL 

 HMCB8.5.2. Describe e analiza as 

causas, o desenvolvemento e as 

consecuencias da guerra dos Balcáns, 

nomeadamente en Iugoslavia 

 CSC 

 CCL 

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

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B9.1. Pensamento e cultura da 

sociedade capitalista na segunda 

metade do século XX. 

 B9.1. Distinguir os postulados que 

defende a cultura capitalista da 

segunda metade do século XX 

establecendo as liñas de 

pensamento e os logros obtidos. 

 HMCB9.1.1. Enumera as liñas de 

pensamento económico do mundo 

capitalista na segunda metade do 

século XX. 

 CSC 

 CCL 

 HMCB9.1.2. Explica o modelo 

capitalista dun país elaborando 

 CSC 

 CAA 
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 m información a partir dunha procura 

guiada en internet 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 m 

 B9.2. Estado do benestar.  B9.2. Describir o Estado do 

benestar, aludindo ás 

características significativas que 

inflúen na vida cotiá. 

 HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as 

características e símbolos do Estado do 

benestar. 

 CSC 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B9.3. Proceso de construción da 

Unión Europea: das Comunidades 

Europeas á Unión.  

 B9.3. Explicar o proceso de 

construción da Unión Europea 

enumerando os fitos máis 

destacados que configuran a súa 

evolución. 

 HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos 

sobre o proceso de construción da 

Unión Europea. 

 CSC 

 CMCCT 

 a 

 b 

 B9.4. Obxectivos e institucións da 

Unión Europea. 

 B9.4. Coñecer os obxectivos da 

Unión Europea en relación coas 

 HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as 

institucións da Unión Europea cos 

 CSC 

 CCL 
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 c 

 d 

 e 

 h 

institucións que compoñen a súa 

estrutura. 

obxectivos que esta persegue. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B9.5. Evolución dos Estados 

Unidos: dos anos 60 aos 90. 

 B9.5. Describir a evolución política, 

social e económica dos Estados 

Unidos desde os anos 60 aos 90 do 

século XX, sintetizando os aspectos 

que explican a transformación da 

sociedade norteamericana e que 

constitúen elementos orixinarios do 

Estado do benestar. 

 HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico 

dos feitos máis significativos de tipo 

político, social e económico dos Estados 

Unidos desde os anos 60 aos 90. 

 CSC 

 CMCCT 

  

 HMCB9.5.2. Selecciona e presenta 

mediante mapas ou redes conceptuais 

información referida aos Estados 

Unidos entre 1960 e 2000. 

 CSC 

 CD 

 CAA 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 B9.6. Xapón e os novos países 

asiáticos industrializados. 

 B9.6. Identificar as singularidades 

do capitalismo de Xapón e os 

novos países industriais asiáticos, 

establecendo trazos de carácter 

político, económico, social e 

cultural. 

 HMCB9.6.1. Establece razoadamente as 

características e os símbolos que 

explican aspectos singulares do 

capitalismo de Xapón e a área do 

Pacífico. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 
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 Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica  

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 m 

 B10.1. Globalización e medios de 

comunicación: impacto científico e 

tecnolóxico. Caída do muro de 

Berlín. Atentados de Nova York. A 

inmigración como fenómeno 

globalizado.  

 B10.1. Analizar as características 

da globalización e describir a 

influencia dos medios de 

comunicación neste fenómeno, así 

como o impacto dos medios 

científicos e tecnolóxicos na 

sociedade actual. 

 HMCB10.1.1. Identifica as principais 

características ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de información 

existente en internet e noutros medios 

dixitais. 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 CAA 

 HMCB10.1.2. Elabora un breve informe 

sobre as relacións entre inmigración e 

globalización a partir de fontes 

históricas. 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 CSIEE 

 HMCB10.1.3. Extrae conclusións de 

imaxes e material videográfico 

relacionados co mundo actual. 

 CSC 

 CD 

 CCL  

 a 

 b 

 B10.2. A ameaza terrorista nun 

mundo globalizado.  

 B10.2. Describir os efectos da 

ameaza terrorista (yihadismo, etc.) 

 HMCB10.2.1. Realiza unha procura 

guiada en internet sobre a ameaza 

 CSC 

 CD 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 c 

 d 

 e 

 h 

 m 

sobre a vida cotiá, e explicar as 

súas características. 

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. 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B10.3. Europa: reto e unión.  B10.3. Resumir os retos da Unión 

Europea no mundo actual, 

identificando os seus problemas 

para amosarse como zona 

xeopolítica unida fronte a outras 

áreas. 

 HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais 

da Unión Europea a partir de novas 

xornalísticas seleccionadas. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 HMCB10.3.2. Explica 

comparativamente os desaxustes da 

Unión Europea na relación con outros 

países ou áreas xeopolíticas. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 B10.4. Trazos salientables da 

sociedade norteamericana a 

 B10.4. Enumerar os trazos 

salientables da sociedade 

 HMCB10.4.1. Elabora mapas 

conceptuais sobre os trazos da 

 CSC 

 CD 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 c 

 d 

 e 

 h 

 m 

 n 

comezos do século XXI, tras os 

atentados do 11 de setembro de 

2001. 

norteamericana a comezos do 

século XXI identificando a 

transcendencia dos atentados do 

11-S e explicando as 

transformacións e o impacto 

ocasionado a este país. 

sociedade norteamericana, agrupados 

en política, sociedade, economía e 

cultura. 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 n 

 B10.5. Hispanoamérica: situación 

actual. 

 B10.5. Analizar a evolución 

política, económica, social e 

cultural de Hispanoamérica. 

 HMCB10.5.1. Describe os principais 

movementos políticos, económicos, 

sociais e culturais da Hispanoamérica 

actual. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 c 

 d 

 B10.6. O mundo islámico na 

actualidade. 

 B10.6. Describir a evolución do 

mundo islámico na actualidade, 

resumindo os seus trazos 

económicos, políticos, relixiosos e 

sociais. 

 HMCB10.6.1. Enumera e explica os 

trazos económicos, políticos, relixiosos 

e sociais do mundo islámico, e localiza 

nun mapa os países que o forman na 

actualidade. 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 CAA 
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 e 

 h 

 m 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B10.7. África islámica, 

subsahariana e Sudáfrica. 

 B10.7. Distinguir a evolución dos 

países de África relacionando as 

súas zonas xeoestratéxicas. 

 HMCB10.7.1. Compara aspectos 

económicos, políticos, relixiosos e 

sociais entre os principais países do 

continente africano. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B10.8. A India e China do século 

XX ao XXI: evolución política, 

económica, social e de 

mentalidades. 

 B10.8. Resumir a evolución de 

China e a India desde finais do 

século XX ao século XXI, 

seleccionando trazos políticos, 

económicos, sociais e de 

mentalidades 

 HMCB10.8.1. Compara aspectos 

económicos, políticos, relixiosos e 

sociais de China e a India. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 HMCB10.8.2. Compara aspectos 

económicos, políticos, relixiosos e 

sociais entre países emerxentes de Asia 

e África.  

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina.  
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 Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 h 

 l 

 m 

 B11.1. Tempo histórico.  B11.1. Recoñecer que os 

acontecementos e procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez 

no tempo (diacronía e sincronía). 

 HMCB11.1.1. Recoñece que os 

acontecementos e os procesos ocorren 

ao longo do tempo e á vez no tempo 

(diacronía e sincronía). 

 CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 e 

 g 

 h 

 l 

 m 

 i 

 B11.2. Fontes históricas.  B11.2. Localizar e seleccionar 

información escrita e gráfica 

salientable utilizando fontes 

primarias e secundarias 

(biblioteca, internet, etc.), e 

analizar a súa credibilidade. 

 HMCB11.2.1. Localiza e selecciona 

información escrita e gráfica salientable 

utilizando fontes primarias e 

secundarias, e analiza a súa 

credibilidade. 

 CSC 

 CD 

 CAA 

 CCL 

 e 

 h 

 i 

 n 

 B11.3. Vocabulario histórico e 

artístico da Idade Contemporánea. 

 B11.3. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 

 HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e 

precisión o vocabulario histórico e 

artístico necesario.  

 CSC 

 CCL 
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5.6.- PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Cuantificarase  

● Coñecementos e procedementos   

● Actitudes, comportamento e traballo  

O alumnado debe ter coñecemento de que é necesario 

● Traer as clases o libro de texto e aquel material que o profesor demande. 

Non cumprir este requisito non exime de facer as tarefas correspondentes. 

● Deberá manter a asignatura ao día informándose non caso de que haxa 

faltas, aínda xustificadas 

● Debe ter un comportamento correcto para cos compañeiros e co 

profesorado sen impedir o desenvolvemento normal das clases  

Si se cumpre o anterior o docente, cualificará observando os seguintes elementos: 

● Chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias 

● Organización e disposición do material de traballo ( orden, actualización do 

caderno de clase) 

● Participación activa  

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e as 

indicacións 

● Actitude  

A promoción no departamento de CCSS, Xeografía e Historia estructúrase do 

seguinte xeito: A nota de cada unha das tres avaliaciacións é produto da nota 

especifica da materia obtida a partires de exames, controles, exercicios, traballo e 

actitudes e, de ser o caso,  das obtidas nas actividades de recuperación e reforzo 

A promoción estará condicionada a ter superada cada unha das avaliacións a través 

da nota específica ou ben das actividades de recuperación e reforzo. A nota final 

será unha media aritmética das tres avaliacións superadas 

A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora no 

proceso de ensino-apendizaxe do alumno co obxecto de detectar dificultades, 

averiguar causas e en consecuencia adaptar as actividades.  

Na avaliación ordinaria teranse en conta 

● probas obxetivas escritas: exames e controles 

● actitude, participación na clase e realización das tarefas 

● elaboración e presentación de traballos individuais ou grupais 
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O alumnado que se ausente terá que procurar manter ao día o material co que se 

teña traballado. No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un 

xustificante oficial que explique a ausencia á convocatoria inicial.  

A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas nas 

avaliacións, senón tamén da estimación fundada do profesor a través da avaliación 

cualitativa realizada por el ó longo do curso atendendo á progresión ou retroceso 

nas aprendizaxes do alumno. 

Para avaliación do  alumnado que perdeu a posibilidade de que lle sexa 

aplicado o dereito a  avaliación continua seguirase o segunte procedemento: 

Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que constan no 

regulamento de réxime interno,  o dereito a avaliación continua no Departamento 

elabóranse un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame incluiranse 

todos os contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas 

entre os contidos mínimos que figuran na programación. Considerarase avaliación 

positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a 5.  

5.7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Cuantificarase por un lado 

1.-Coñecementos e procedementos  que representarán un 80 % da nota 

● A través de probas escritas 

● En cada avaliación haberá como mínimo dous exames escritos que 

poderán incluir definicións, preguntas teóricas de desenvolvemento, 

comentario de texto, preguntas de relación e preguntas de resposta 

breve.  

● Ao ser avaliación continua a partir do segundo exame pódense incluír 

cuestións do primeiro e polo tanto non se contemplan os exames de 

recuperación agás no caso que o profesor o considere oportuno. A 

realización de traballos pode ser tamén unha opción a ter en conta 

polo docente para recuperar avaliacións negativas.  

 

2.-Actitudes, comportamento e traballo que representará un 20% da nota. 

En cada avaliación é necesario obter unha nota mínima, a establecer polo docente, 

para poder sumar o nota obtida no apartado de actitudes. 

Poderase establecer a obrigatoriedade da entrega de traballos como condición para 

a realización de proabas escritas 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..124 
 

Os traballos non entregadas ou considerados insuficientes-non aptos, así como 

unha actitude negativa significarán un suspenso condicional na avaliación. Será 

preciso realizalos e rectificar actitudes para poder recuperar a avaliación. 

Na opción de setembro realizarase unha proba escrita na que será necesario acadar 

unha nota igual ou superior a 5 cunha proba puntuada sobre 10. 

5.8.-MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN 

POSITIVA 

É necesario que os alumnos teñan ou saiban: 

● Dominio do vocabulario histórico específico 

● Cronoloxía: eixes, datas relevantes e delimitación de períodos e procesos 

● Analizar fontes históricas escritas, iconográficas e cinematográficas 

● Elaborar e comentar gráficas e cadros estatísticos 

● Redactar, de xeito claro e correcto un epígrafe de un tema,. 

Os contidos mínimos que se consideran fundamentais son :  

1. Carácteres xerais do A. Réxime (economía, sociedade, demografía, 

ideólogos, pensamento ilustrado) 

2. Proceso de aparición a Revolución Industrial: cambios agrarios, 

sectores punteiros, o liberalismo económico e a sociedade urbano-

industrial. 

3. Proceso revolucionario en EEUU e as causas e consecuencias da 

Revolución Francesa. Coñecer unha síntese dos caracteres do Imperio 

Napoleónico, e o mapa da Restauración. Identificar as revolucións 

liberais e distinguir a ideoloxía nacionalista. Sintetizar o proceso de 

unificación alamana e italiana. 

4. Coñecer as condicións de vida do proletariado e da burguesía, os 

movementos obreiros. Coñecer os principios do marxismo e 

anarquismo. Explicar o papel das Internacionais. 

5. A Inglaterra vitoriana: trazos fundamentais. O II imperio e a III 

República ( secuenciación dos feitos). Describir a política de Bismarck 

e os trazos do Imperio Austro-Húngaro e ruso 

6. Innovacións da Segunda Revolución industrial. Caracteres do 

capitalismo financeiro. Localizar os grandes imperios coloniais e 

explicar a política imperialista de EEUU e Xapón. 
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7. Coñecer as causas da I Guerra Mundial e as alianzas. Principais 

tratados  de Paz e a S. De N. Coñecer os principais cambios 

territoriais. 

8. Trazos da Rusia Tsarista e da revolución de 1905. Analizar causas da 

revolución de febreiro de 1917. o papel de Lenin. A Nep.  Sintetizar 

as bases económicas e políticas do stalinismo. 

9. Comprender as características da crise de 1929 e a doutrina de 

Keynes e o New Deal 

10. Entender as causas da aparición dos fascismos e o seu 

desenvolvemento, así como a  súa ideoloxía 

11. Enumerar as causas da II Guerra e os bloques enfrontados. 

Coñecer a evolución do conflito. Comprender a magnitude do 

holocausto xudeu. Indicar as principais consecuencias da II Guerra 

(ONU). 

12. Entender os conceptos de guerra fría e Pano de aceiro. Coñecer 

os bloques e as súas. Indicar os principais conflitos que se produciron 

neste período. 

13. Coñecer as causas do proceso de descolonización a partir da 

IIª Guerra Mundial (movementos nacionalistas, líderes, conflito 

árabe-israelí) e a aparición do Terceiro Mundo. 

14. Entender a nova orde internacional co papel de EEUU, o estado 

do benestar e o papel das novas potencias industriais do sueste 

asiático e o milagre xaponés. Especificar a area do capitalismo e 

trazos esenciais. 

15. Identificar o espazo actual do comunismo, a democracia 

popular e os cambios da URSS ata a década dos 90 ( perestroika, 

desmembración da URSS) . Trazos esenciais do comunismo chinés. 

16. A actualidade: o integrismo islámico, o conflito dos Balcáns, 

conflitos actuais. Coñecer as diferenzas entre sistemas autoritarios e 

democráticos. 

17. Comprender o fenómeno da globalización e as repercusións así 

como o impacto das novas tecnoloxías e as novas realidades sociais. 

5.9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ben se trate de medidas de reforzo ou de ampliación o Departamento atende aos 

seguintes principios:  
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● Emprego de metodoloxías diversas en función de que o tipo de axuda que 

ofrecen responda ás necesidades que en cada intre necesitan os 

alumnos.As adaptacións en metodoloxía didáctica son un recurso que se 

pode introducir nas formas de enfocar ou presentar determinados 

contidos ou actividades Estas modificacións non deberían producirse só 

como resposta á identificación de dificultades, senón como prevención 

das mesmas. 

● Actividades de aprendizaxe diferenciadas: reforzo e ampliación. 

 As actividades educativas que se formulen deben situarse entre o que xa 

saben facer os alumnos de maneira autónoma e o que son capaces de 

facer coa axuda do profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que 

nin sexan demasiado fáciles e, por conseguinte, pouco motivadoras para 

algúns alumnos, nin que estean tan afastadas do que poden realizar que 

lles resulten igualmente desmotivadoras, ademais de contribuír a crear 

unha sensación de frustración nada favorable para a aprendizaxe.  Cando 

se trata de alumnos que manifestan algunha dificultade para traballar 

determinados contidos, débese axusta-lo grao de complexidade da 

actividade e os requirimentos da tarefa ás súas posibilidades.  É preciso 

ter previsto un número suficiente de actividades para cada un dos 

contidos considerados como fundamentais, con distinto nivel de 

complexidade, que permita traballar estes mesmos contidos con 

esixencias distintas. No material do Proxecto A Casa do Saber, nos libros 

de texto e  nas guías de profesor dispoñemos de material axeitado para  

desenvolver diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar 

aprendizaxes en función das necesidades concretas. 

5.10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS e EXTRAESCOLARES 

O Seminario pretende achegar ao conxunto do alumnado do centro á 

realidade histórico, xeográfica e artística global e circunstancial. Deste xeito 

inténtase acadar o desenvolvemento de criterios e actitudes de valoración deste 

entorno así como visualizar de xeito directo aqueles contidos de caracter teórico 

adquiridos nas diferentes materias no traballo de aula. Este curso, en función do 

antedito, programáronse as seguintes actividades complementarias e 

extraescolares: 

Percorridos pola propia vila de Noia. Visita a Sta María,  museo das laudas 

gremiais, San Martiño, San Francisco, casco histórico, muíños da Pedrachán, a 
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ponte de Traba... coa finalidade de apreciar e estudar a estrutura urbana (plano, 

rúas, monumentos, articulación do espazo...) e o contorno físico xeográfico da vila 

(relevo, altitude, ubicación...)  

Asistencia a exposicións temporais ou permanentes e conferencias así como 

aqueles actos culturais que xurdan ao longo do desenvolvemento do curso tanto no 

propio centro como na vila ou nas proximidades (Santiago, Coruña...) 

Participación nas actividades organizadas durante a Semana Cultural a 

celebrar como todos os anos no mes de abril. Os temas tratados e os grupos a 

quen van destinados determinarase ao longo do curso 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, 
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ANEXO 2. (LEXISLACIÓN LOE) 

 

- PROGRAMACIÓN  DOS CURSO 2º E 4º DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

-2º DE BACHARELATO:   

HISTORIA DA ARTE  

HISTORIA DE ESPAÑA  

XEOGRAFIA DE ESPAÑA  XEOGRAFIA E HISTORIA DE  GALICIA 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

CURSO 2015-2016 

 

 

 

I.E.S VIRXE DO MAR, NOIA 
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1 INTRODUCIÓN: FUNDAMENTACIÓN LEGAL e TEÓRICA DA 

PROGRAMACIÓN 

A.ASPECTOS LEGAIS 

A Programación didáctica do Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e 

Historia do IES Virxe do Mar de Noia constitúe o terceiro nivel de concreción do 

currículo. Nela desenvolvemos unha proposta planificada para levar a cabo a acción 

educativa no marco do currículo oficial tratando de especificar, do xeito máis claro 

posible, cómo pretendemos poñer en practica o currículo. Entendemos a 

programación como un proceso continuo e evolutivo de planificación e 

como unha hipótese de traballo aberta a modificacións ao longo do curso, 

se a situación así o require xa que toda programación expresa un conxunto de 

desexos e aspiracións que os docentes teremos que validar ou modificar segundo 

as circunstancias e as características grupais e individuais do alumnado. Agora ben, 

tamén aspiramos a que permanezan a súa estrutura e as liñas metodolóxicas e de 

traballo que son o resultado dunha profunda reflexión guiada polas preguntas que 

conservan toda a súa utilidade: que? ,quen?, para que?, cando? ,como? ,onde?, por 

que? esenciais nas  humanidades, nas ciencias, na investigación e na docencia. 

O deseño da Programación docente parte  do currículo oficial, que 

proporciona un marco de actuación común e xeral, e pretende concretar un 

currículo operativo tanto no que respecta á docencia coma no que atinxe á 

aprendizaxe. Ademais debemos ter en conta as indicacións dadas pola Comisión 

Interuniversitaria Galega para a Probas de Acceso á Universidade e as instrucións 

da Inspección respecto  a estrutura e contido da programación. En virtude do 

reparto de horas e/ou materias que deben ser impartidas en galego, castelán ou 

inglés aprobado polo Consello Escolar do Centro o 17 de setembro de 2010, en 

cumprimento do Decreto 79/2010, todas as materias do Departamento serán 

impartidas en galego. 

Tendo en conta o antedito a presente Programación  baséase en: 

● A lexislación vixente: 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, 4-IV- 

2006). (LOE) 

 

● Real decreto 1631/2006, do 29 de decembro polo que se 

establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á educación 

secundaria obrigatoria (DOG 10 -1- 2007; BOE 5-1-2007).  
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● Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as 

ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG 13-7-2007). (D133/2007) 

 

● Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,por el que se 

establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 

mínimas (BOE  6-11-2007). Orde do 24 de xuño de 2008 pola que 

se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 27 -6- 2008). 

 

● Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a 

ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia ( DOG 23-6-2008). (D126/2008) 

 

● Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de 

materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa 

oferta. (DOG 27 -6- 2008) 

 

● Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación 

na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 

Galicia(DOG 7-I-2008). 

 

● Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario de Galicia (DOG 25-V-2010). 

 

● ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario 

escolar para o curso 2013/2014, nos centros docentes sostidos con 

fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 6-VI- 

2013). 

  

● As orientacións, cara as Probas de Acceso á Universidade, dadas polos 

Grupos de Traballo da CIUG das materias correspondentes ao noso 

Departamento.  

● Os principios da Didáctica e da Metodoloxía xerais 
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● A Didáctica e a Metodoloxía específica das disciplinas de Xeografía, Historia 

e Historia da Arte 

●  A  experiencia docente dos compoñentes do Departamento 

●  Orientacións da Inspección do  28 de xaneiro de 2009. 

 B.ELEMENTOS DO CURRÍCULO 

Tanto na Educación Secundaria Obrigatoria como no Bacharelato, o currículo 

está composto polo conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, 

métodos pedagóxicos e criterios de avaliación sendo as competencias o elemento 

vertebrador de todo o currículo: atravesan obxectivos e contidos ao determinar as 

aprendizaxes que serán básicos e valiosos para os individuos na vida e actúan como 

guía dos métodos pedagóxicos e dos criterios de avaliación. 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 O D 133/2007 define as competencias como a “capacidade de poñer en 

práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversos, os coñecementos, 

as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. O concepto de competencia inclúe 

tanto os saberes como as habilidades e as actitudes e vai mais alá do saber e do 

saber facer, incluíndo o saber ser ou estar”.  Seguindo as propostas da Unión 

Europea o currículo oficial establece oito competencias básicas que os alumnos 

deben ter adquiridas e estar capacitados para desenvolver ao final da ESO e 

continuar empregándoas no Bacharelato. A finalidade última é  que lles “permitan 

exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser 

capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida”. As 

Competencias Básicas son as seguintes: 

  

 1 Competencia en comunicación lingüística. 

Refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e 

escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de 

construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do 

pensamento,das emocións e da conduta  

 

2 Competencia matemática. 

É a habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións 

básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar o 
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coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade, e para resolver 

problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral 

 

3 Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

É a habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos 

naturais como nos xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilite a 

comprensión 

de sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e 

preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos 

seres vivos. 

  

4 Tratamento da información e competencia dixital. 

Consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar información,e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en 

distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación como elemento esencial para informarse, aprender 

e comunicarse. 

 

5 Competencia social e cidadá. 

Trátase de comprender a realidade social en que se vive, cooperar, convivir 

e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade plural, así como 

comprometerse a contribuír á súa mellora. Nela están integrados coñecementos 

diversos e habilidades complexas que permiten participar, tomar decisións, elixir 

como comportarse en determinadas situacións e responsabilizarse das eleccións e 

decisións adoptadas. 

 

6 Competencia cultural e artística. 

Supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes 

manifestacións culturais, artísticas e deportivas, utilizalas como fonte de 

enriquecemento e desfrute e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. 

 

7 Competencia para aprender a aprender. 

Consiste en iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de 

xeito cada vez máis eficaz e autónomo de acordo cos propios obxectivos e 

necesidades. 

 

8 Autonomía e iniciativa persoal. 
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Esta competencia refírese, por unha banda, á adquisición da conciencia e 

aplicación dun conxunto de valores e actitudes persoais interrelacionadas, como a 

responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento de si mesmo e a autoestima, a 

creatividade, a autocrítica, o control emocional, a capacidade de elixir, de calcular 

riscos e de afrontar os problemas, así como a capacidade de demorar a necesidade 

de satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir riscos. 

OS OBXECTIVOS  

O currículo oficial, de forma explícita ou implícita, especifica diversos tipos 

de obxectivos: do sistema educativo, de etapa, das materias.  

 

Os obxectivos1 pódense clasificar segundo a súa formulación (fines, xerais, 

específicos), a súa prioridade, o carácter da avaliación (formativa, sumativa, final), 

o seu ámbito (cognoscitivo, afectivo, psicomotor) ou a  adaptación ao suxeito. Sexa 

cal sexa o seu tipo organízanse en función das competencias que vertebran os 

obxectivos xerais de etapa e os contidos. 

Os fins educativos expostos no artigo 2, apartado 1 da LOE, son o marco inicial de 

referencia e definen un modelo e un estilo de persoa e de sociedade. Case todos 

son metas lonxanas e abstractas que orientan o proceso educativo cara a 

consecución duns ideais sociais e non son medibles nin avaliables. Os fins do 

sistema educativo, segundo a LOE, son os seguintes:  

a) O pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades dos alumnos. 

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais,na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 

discriminación das 

persoas con discapacidade. 

c) A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios 

democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a súa 

resolución pacífica. 

d) A educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal. 

e) A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, avida en común, a 

cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a 

adquisición de valores que 

propicien o respecto cara aos seres vivos e o ambiente, en particular ao valor dos 

espazos forestais e o desenvolvemento sustentable.  

                                       
1
 Agustín de la Herrán y Joaquín Paredes Labra: Didáctica General,McGraw-Hill/Interamericana de 

España, Madrid,2008. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..134 
 

f) O desenvolvemento da capacidade dos alumnos para regular a súa propia 

aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para 

desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor. 

g) A formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural de 

España e da interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade. 

h) A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, así como o 

desenvolvemento de hábitos saudables, o exercicio físico e o deporte. 

i) A capacitación para o exercicio de actividades profesionais. 

j) A capacitación para a comunicación na lingua oficial e cooficial, se a houbese, e 

nunha ou máis linguas estranxeiras. 

k) A preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida 

económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable e con capacidade de 

adaptación ás situación cambiantes da sociedade do coñecemento. 

 

O Decreto 133/2007,no artigo 3º,  establece os fins educativos da ESO do seguinte 

xeito:   

A finalidade da educación secundaria obrigatoria consiste en lograr que o alumnado 

adquira os elementos básicos da cultura, especialmente en aspectos humanístico, 

artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar hábitos de estudo e de 

traballo; preparalo para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa 

inserción laboral e formalo para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida 

como cidadáns e cidadás 

O Decreto 126/2008, no artigo 2º, establece os seguintes fins educativos do 

Bacharelato: 

O bacharelato forma parte da educación secundaria, na fase postobrigatoria e ten como 

finalidade proporcionarlle ao alumnado a formación, a madurez    intelectual e humana, os 

coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á 

vida activa con responsabilidade e competencia, así como capacitarse para o acceso á 

educación superior. 

 

Os obxectivos xerais de etapa son comúns a todas as disciplinas e actúan como 

marco de referencia dos obxectivos específicos de cada materia. Estes obxectivos 

xerais están recollidos para toda a etapa da ESO no D133/2007 e para a toda etapa 

do Bacharelato no D 126/2008 que tamén indican os obxectivos específicos de cada 

materia que abarcan aspectos formativos e informativos especificando os 

coñecementos e habilidades que se deben adquirir, as ferramentas de aprendizaxe, 

os valores e as actitudes, e dicir, conceptos, procedementos e actitudes. 
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Os obxectivos específicos son concretos: ofrecen unha proposta unívoca de 

significado de un obxectivo xeral, só admite unha interpretación, son observables e 

avaliables. Ben formulados indican aos alumnos o que teñen que facer e cómo 

poden demostrar que o conseguiron. Son a guía de  avaliación para o profesor e de 

autoavaliación para o alumno xa que indican o que é importante e especifican cómo 

van ser avaliados. así mesmo,facilitan a elección de métodos didácticos, a 

estruturación da materia, a selección das actividades máis adecuadas, a 

determinación dos obxectivos medios e terminais e a autoavaliación do profesor. 

No que atinxe ás unidades didácticas cada obxectivo terminal é un tipo de 

aprendizaxe dos contidos correspondentes para adquirir unha capacidade 

determinada que axuda a desenvolver unha ou varias competencias. Un obxectivo 

didáctico concreta un terminal de xeito que é observable, secuenciable e limitado 

no tempo e inclúe implícita ou explicitamente os medios cos que se alcanzarán. Os 

procedementos (cómo) son de enorme importancia, xa que son permanentes, 

extrapolables e forman actitudes. Xeralmente hai varios obxectivos didácticos para 

uno terminal.  

 

Os criterios básicos para seleccionar os obxectivos das materias que imparte o noso 

Departamento son a coherencia educativa entre propósitos e medios e a 

adecuación ao contexto. Dentro deste último convén analizar e ter en conta as 

necesidades e os intereses dos alumnos. O coñecemento das primeiras pode axudar 

a  identificar carencias e determinar se precisan reforzo en habilidades, destrezas 

ou conceptos. O coñecemento dos segundos pode axudar a impulsar determinados 

obxectivos. 

OS CONTIDOS CONCEPTUAIS PROCEDEMENTAIS E ACTITUDINAIS 

O currículo oficial da Comunidade Autónoma de Galicia recolle as ensinanzas 

comúns e as propias da Comunidade para as disciplinas de Xeografía, Historia e 

Historia da Arte desagregándoas  por materias en cada unha das etapas e cursos. 

En síntese a distribución das materias é a seguinte: 

 

● Materias que se cursan na ESO: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 

o 2º ESO: Idade Media, Idade Moderna, Xeografía humana, Xeografía 

urbana, 

o 4º ESO: Historia Contemporánea 

 

● Materias que se cursan en Bacharelato: 

o 2º Bach:  
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▪ Historia de España 

▪ Historia da Arte 

▪ Xeografía 

▪ Xeografía e Historia de Galicia 

 

Os bloques relativos a procedementos e actitudes de cada materia, 

presentados por separado no currículo oficial, cobran sentido ao aplicalos ao 

desenvolvemento dos conceptos e coñecementos. 

 

OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación é o proceso mediante o cal recollemos información e a 

analizamos, estimamos e cualificamos verbal ou numericamente o valor ou mérito 

de algo e tomamos decisións. É, entre outras cousas, sistemática, continua, 

integrada no proceso didáctico e no currículo y ten a finalidade de coñecer e 

mellorar o proceso didáctico en xeral e a evolución da aprendizaxe do alumno en 

particular. Para emitir un xuízo fundamentado e racional é necesario recoller 

información e evidencias sobre a aprendizaxe do estudante, interpretar esa 

información aplicando criterios de calidade para establecer o seu valor ou mérito, 

xulgar e darlle un valor a aprendizaxe dese estudante e tomar unha decisión que 

non só afecta ao alumno senón a todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 

Agora ben, o obxecto principal da avaliación didáctica é a aprendizaxe dos 

estudantes e a súa función é comprobar ata que punto se conseguiron os 

obxectivos definidos na mesma para poder tomar as decisións pertinentes: implica 

contrastar o que se mide co que se pretende conseguir e valorar e cualificar en 

función duns criterios preestablecidos. 

 

Os criterios de avaliación establecen o tipo e grado de aprendizaxe que 

deben alcanzar os alumnos con respecto as capacidades implícitas nos obxectivos. 

Un criterio é un obxectivo establecido previamente en relación con contidos, 

procedementos ou actitudes  e en función do que razoablemente se pode esperar 

do alumno. Inclúen o establecemento de metas, normas ou límites esixidos e  a 

valoración do rendemento e do progreso do alumno na súa aprendizaxe así como a 

calidade do mesmo. 
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Malia que a definición de avaliación é clara xorden contradicións, 

complicacións  cando abordamos o establecemento das funcións (¿para qué?) e dos 

sistemas (¿cómo?) da avaliación.  

 

Hai diferentes tipos de avaliación que fan referencia aos criterios, ao momento, 

ao sentido ou a amplitude da mesma:  

 

● Holística. Analiza globalmente o proceso de aprendizaxe observando tanto 

o particular como o xeneral: o  rendemento do alumno e do grupo, a 

valoración da consecución de obxectivos e a comprobación de se é un feito 

particular, de todos os grupos dese curso, de todo o centro… 

 

● Específica.Proporciona información detallada e exhaustiva dun alumno 

concreto. 

 

● Cuantitativa. Avalía os comportamentos observables e o rendemento e os 

cualifica mediante un número ou indicador.É obxectiva. 

 

● Cualitativa.Interésase nos procesos e é subxectiva. 

 

● Formativa. Valora procesos mediante a obtención rigorosa de 

datos.Permite ter un coñecemento permanente da situación avaliada. 

● Sumativa.Valora procesos e aprendizaxes terminados. 

● Normativa. Valora ao alumno en comparación ao rendemento do grupo ao 

que pertence. 

● Criterial. Realízase tomando en conta criterios e indicadores concretos 

claros e fixados con antelación. 

● Segundo a súa temporalización a avaliación pode ser inicial, continua e 

final 

A lexislación vixente establece que a avaliación do proceso de aprendizaxe do 

alumnado, será continua e diferenciada segundo as distintas materias do 

currículo e especifica os criterios para cada curso, e dicir, regulamenta unha 

avaliación criterial. Xeralmente, na práctica avaluativa empregamos varias das 

modalidades anteriormente citadas. 
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AS BASES METODOLÓXICAS  

A metodoloxía define o modo de desenvolver a práctica diaria: é o xeito de 

proceder para formar aos alumnos desde os contidos de cada materia. Os métodos 

didácticos principais son o expositivo, centrado na exposición do docente, o 

interactivo, centrado na comunicación interpersoal, e o autónomo centrado no 

traballo persoal do alumno. Os tres métodos son complementarios e flexibles e 

empréganse segundo a natureza do tema a tratar, segundo os obxectivos que se 

queran cumprir e segundo o contexto no que se desenvolvan as actividades de 

ensino-aprendizaxe.  

Neste marco proporcionado polos tres métodos básicos desenvólvense as diversas 

técnicas didácticas: exposición, dedución, indución, comparación, demostración, 

interrogación, descubrimento .... 

 

Os métodos didácticos seguidos polo Departamento aséntanse nunha serie 

de principios didácticos, de probada vixencia e estabilidade que teñen como 

última meta non só ensinar senón tamén educar e formar. Moitos deles están 

presentes na lexislación vixente. Os principios didácticos constitúen tanto as bases 

metodolóxicas da ensinanza como as orientacións didácticas que guían a 

práctica docente, e dicir, vertebran os métodos e as técnicas de ensinanza e 

desenvólvense mediante actividades didácticas. Na seguinte exposición dos 

mesmos seguimos a clasificación de  Agustín de la Herrán2 e incluímos as nosas 

aportacións: 

 

A.Principios que atinxen ás condicións de ensinanza 

 

1 A intelixencia emocional. A empatía, o afecto, a consideración, o respecto, a 

serenidade… son imprescindibles nas relacións tanto do profesor cos alumnos coma 

dos alumnos entre si. Compre ter en conta que só teñen pleno sentido se implican 

reciprocidade. 

 

2 A autoridade docente: O docente exerce a súa autoridade en tanto constitúe un 

referente fiable para o alumnado polo seu coñecemento do que ten que ensinar, 

polos seus métodos, pola súa coherencia e integridade. A autoridade do docente 

inclúe, en igual medida, o interese polos discentes e o recoñecemento dos seus 

logros, e a corrección dos erros e comportamentos cando é preciso. O exercicio 

                                       
2
 AGUSTÍN DE LA  HERRÁN: “Metodología didáctica en la Educación Secundaria: una perspectiva desde 

la Didáctica General” en  Agustín de la Herrán y Joaquín Paredes Labra: Didáctica General, pp 141-

147,McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid,2008. 
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suficiente da autoridade docente é unha necesidade didáctica para os alumnos e 

para os profesores. 

 

3 A autodisciplina do alumnado: Sen disciplina non é posible a comunicación 

didáctica, agora ben, para que exista disciplina grupal cada individuo ten que 

exercer a autodisciplina que inclúe vontade, esforzo, orde, atención, afán de 

superación, implicación nas actividades didácticas, respecto os demais e tolerancia 

á frustración. A autodisciplina inclúe un compromiso consigo mesmo e co grupo. 

 

B.Principios relativos a intencións de ensinanza 

1 O clima da aula. A vida na aula está marcada por un “clima grupal” de signo máis 

ou menos positivo segundo as características que predominen (interese, apatía, 

eficacia, inclusión, cooperación, iniciativa, ansiedade,creatividade, tedio…). É o 

resultado do clima social do centro, do estilo didáctico e a personalidade do docente 

da converxencia de autoestimas persoais e colectivas. Os factores que inflúen no 

ambiente da aula e na dinámica do grupo son, entre outros, as intencións 

educativas do centro, a implicación do profesorado no grupo e os seus procesos, a 

ética e a fiabilididade do profesor, a coherencia metodolóxica, o ritmo de ensinanza, 

os agrupamentos flexibles, a organización do espazo… Mantense con elementos 

concretos como o emprego do nome dos alumnos, o tratamento inclusivo (nos) ao 

referirse ao grupo, a comunicación de expectativas positivas, a definición clara da 

relación e da metodoloxía, a atención as súas   preocupacións, a comunicación coas 

familias .... 

 

2 A aprendizaxe formativa. Implica unha interiorización creativa e a evolución da 

persoa.A lexislación marca como finalidade unha aprendizaxe significativa e 

relevante, e dicir, a aprendizaxe que o alumno realiza, empregando as capacidades 

persoais e adquirindo as que lle faltan, relacionando os novos contidos co que xa 

sabe. Ofértase unha educación harmónica (cognoscitiva, emocional, social…) para a 

vida laboral, cidadá e social, máis alá do escolar cuxo obxectivo é a funcionalidade , 

a aplicación  e a aprendizaxe por si mesmo. Segundo de la Herranz, este 

plantexamento é correcto pero incompleto faltando o obxectivo fundamental da 

Didáctica: “la formación de la persona”. Nesta liña, dado que “el aprendizaxe 

significativo no tiene norte, como tampoco lo tienen constructos como la 

motivación, la creatividad o la autoestima” polo que non todas as aprendizaxes 

formativas se traducen  en formación, é preciso ter en conta que ,con frecuencia, é 

necesario desaprender e reaprender moitas cousas. 
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3 A personalización, a atención á diversidade e inclusión. A ensinanza ten que 

adaptarse ás características de cada alumno de xeito que cada un sexa e se sinta 

atendido persoalmente o que inclúe adaptacións didácticas cando son necesarias. A 

percepción da diversidade  ten que vivirse persoal e grupalmente como unha 

oportunidade para exercer a humildade, o respecto, o coñecemento mutuo, a 

cooperación e a convivencia. Este principio anima ao alumnado a prescindir do ego 

e do etnocentrismo e a persuadirse de que é necesaria a convivencia no respecto 

de colectivos diversos. 

 

C.Principios relativos á orientación didáctica do alumno 

 

1 A motivación formativa. A motivación (actuar desde o que lle move a un) orienta 

e activa os comportamentos e responde a causas e decisións propias. Está moi 

relacionada coa disposición: unha mestura de gañas e interese. Pódese influír nela 

pero é inaccesible desde o exterior, certamente “é persoal e intransferible”  polo 

tanto non se pode motivar a un alumno: parafraseando un antigo proverbio chinés 

“podemos acercar a o alumno á fonte pero o que ten que beber é el”. Si é posible 

educar a motivación do alumno axudándoo a chegar ata ese punto de inflexión,ou 

de transición de fase no que un alumno ten interese por unha materia ou actividade 

feito que activa a súa motivación.  

 

2 O estudo e o pensamento propio.Estudar é exercitar a comprensión para acceder 

ao coñecemento. A comprensión implica esforzo na adquisición de coñecementos, 

repetición e exercitación e require tempo e traballo individual. O estudo ten como 

obxectivo básico afianzar a comprensión e conseguila produce 

satisfacción,seguridade, autoconfianza e maior capacidade de razoamento. Unha 

motivación adecuada, o emprego de técnicas de estudio e a práctica dunha rutina 

voluntaria facilitan o estudo. Saber e comprender permiten o desenvolvemento do 

pensamento propio e mesmo decatarse –ignorancia lúcida- do que non se sabe. 

As diversas técnicas de ensinanza deben pretender o desenvolvemento de actitudes 

e procedementos adecuados para acceder a aprendizaxe de conceptos e a outras 

competencias relevantes coma a autoorganización, a iniciativa, a resolución de 

problemas, o liderado, a superación das dificultades, a resiliencia, a extracción de 

aprendizaxe dos erros, a reflexión, a autoesixencia, a busca da calidade no que se 

fai e no xeito de facelo, a capacitación para a vida e o traballo, a autonomía, a 

capacidade de relación, a autoevaluación obxectiva e responsable… 
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3 O traballo en equipo e a cooperación. O traballo en equipo e a cooperación en 

función dunha meta común, ademais de poñer ao alumnado en situación de 

desenvolver tanto a súa autonomía coma  diversas competencias citadas no 

apartado anterior, poder dar lugar a creación de sinerxías multiplicadoras das 

distintas aprendizaxes conceptuais, procedimentais, competenciais… e da 

creatividade e capacidade de innovación. 

 

4 A autoavaliación continua e formadora. Partindo de que avaliar é analizar para 

mellorar, analizar é coñecer para proceder en consecuencia, e mellorar é optimizar 

o que se fai, calquera proceso de avaliación ten que estar vertebrado pola 

formación e a coherencia.  Toda persoa ten que aprender a autoavaliarse con 

realismo e obxectividade en diverso ámbitos da súa vida, a calquera idade, e máis 

neste modelo de sociedade que xerou dun tempo a esta parte unha preocupante 

tendencia a negar a responsabilidade, e polo tanto o control, que a cada quen 

compete respecto a si mesmo e aos seus actos.  

A autoavaliación dunha aprendizaxe didáctica realizada en función da referencia 

que supoñen os criterios de avaliación, e dicir, os resultados, anunciados, 

esperados e compartidos cos obtidos, relaciona o proceso de aprender coa 

responsabilidade como estudante desenvolvendo a madureza persoal, a capacidade 

de decidir e de asumir as consecuencias das súas decisións, a obxectividade e, en 

último termo, a facerse máis dono de si mesmo. 

 

D. Principios  relativos á transversalidade 

 

Se ben os temas transversais non forman parte do actual currículo, a lexislación 

vixente fai numerosas referencias (nos principios da educación, nos fins educativos, 

nos obxectivos, nas competencias) a cuestións que atinxen a todas as materias. 

Estas cuestións refírense a valores, actitudes, procedementos e capacidades que 

requiren o emprego dunha estratexia didáctica para educar en valores e virtudes e 

para analizar e dar resposta a problemas sociais. Neste contexto, podemos 

establecer dúas categorías de bases metodolóxicas: 

 

1.O desenvolvemento integral e continuo do coñecemento 

 

Inclúe os seguintes principios didácticos: 

a) A axuda a estudar e a aprender a estudar mediante o emprego das técnicas 

de traballo intelectual para a comprensión, busca de información, 
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organización, memorización, produción creativa, capacidade de relacionar, 

presentación e comunicación oral e escrita ... 

b) O proceso para aprender a investigar: capacidade de formular boas 

preguntas, de analizar, sintetizar e relacionar; talante indagador; 

aprendizaxe por descubrimento; actitude e recursos para a investigación; 

emprego do método científico. 

c) O desenvolvemento da capacidade crítica: análise, contrastación, 

comprobación e valoración da información e das fontes das que procede, 

distinguir os feitos das opinións, plantexar alternativas… 

d) Decatarse da complexidade do coñecemento en si e da adquisición do 

mesmo  

e) A apertura a transdisciplinariedade 

 

Esixen practicar a paciencia, a tolerancia a frustración, xestionar adecuadamente o 

tempo, saber organizarse e planificar ....  

 

2.A madureza persoal e social 

 

Enténdese como eixe da formación individual incluíndo o equilibrio persoal, a 

xestión das emocións, as boas relacións sociais, facilitadas polas prácticas de 

cortesía e urbanidade, a superación de egocentrismos, a asertividade, o 

desenvolvemento da responsabilidade, do autocontrol e do compromiso, o 

desenvolvemento da capacidade crítica e autocrítica, a rectificación, a autonomía, a 

ética, a exemplaridade e a coherencia .... Cualidades que se proxectan  no exercicio 

dunha cidadanía saudable e responsable para: 

a) Convivir na diversidade 

b) Practicar a xenerosidade: cooperación, axuda, solidariedade… 

c) Xestionar o consumo 

d) Xestionar os estímulos mediáticos e virtuais: publicidade, novas tecnoloxías, 

redes sociais… 

e) Desenvolver hábitos saudables 

f) Respectar e conservar o medioambiente 

g) Respectar e conservar o patrimonio artístico 

IV. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR: 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

Dedicar tempo á lectura durante o desenvolvemento das clases é unha 

actividade imprescindible ligada á metodoloxía e aos procedementos específicos das 
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disciplinas que imparte o departamento. Dadas as características intrínsecas das 

materias de Xeografía, Historia, e Historia da Arte  a lectura non só se aplica a 

textos senón que amplíase a imaxes, gráficas, táboas, mapas, obras de arte .... A 

lectura de documentos é a base do traballo en Historia e, xunto coa análise e a 

interpretación dos mesmos, forma parte esencial da aprendizaxe dos alumnos, e 

dicir, a ensinanza e o estudo da Historia baséase nunha grande medida nos 

documentos escritos.  Na Historia da Arte o maior peso recae na análise e 

interpretación de obras de arte pero non é posible realizar esa interpretación sen o 

concurso do contexto histórico nin sen o estudo das fontes textuais de todo tipo. Na 

Xeografía adquiren unha maior importancia as técnicas de análise e interpretación 

de mapas, gráficos e estatísticas. 

Salientamos que a aportación das materias de Ciencias Sociais Xeografía e 

Historia ao fomento da lectura xa é en orixe moi elevada. 

Ademais o Departamento en aplicación da Orde do 6 de setembro de 2007, 

publicada no DOG o 12-09-07 establece as  seguintes accións para o fomento da 

lectura 

a)Actividades sistemáticas 

● Utilización do libro de texto que soe ser o útil de traballo básico. Con el 

refórzase a lectura comprensiva e a resolución de problemas. 

● Lectura na clase de textos, fragmentos ou seleccións 

● Elaboración do caderno de clase no que se traballe a redacción, ordenación e 

claridade expositiva. 

● Realización de exercicios dirixidos, tanto os plantexados nos manuais como 

outros, dirixidos a reforzar a comprensión máis  a construción de temas de 

xeito discursivo. 

● Consultas en Internet ou bibliografía, sobre temas puntuais  ou que xorden 

no traballo diario 

● Consulta da prensa escrita para actualizar datos ou comentar noticias de 

actualidade vinculadas aos temas tratados nas aulas. 

● Proposta de obras de lectura por parte do alumnado: trátase de que 

expliquen brevemente o argumento e porque lles gustou a obra. Preténdese 

que entren nun circuíto de recomendación de obras entre eles e que se 

suscite o debate sobre as mesmas.  

 

b)Actividades puntuais 
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● Elaboración de traballos monográficos coa recollida, tratamento e 

elaboración de material 

● Confección de paneis e murais explicativos  

● Recollida e selección de noticias de prensa 

● Proxección de películas. Trabállase a pescuda de información sobre o filme a 

través de Internet para logo completalo con redaccións e sínteses. 

● Aproveitamento de lecturas básicas (dispoñibles no material de aula) 

elaboradas especificamente para reforzar a lectura. 

● Pescudas na biblioteca 

 

c)Outras acción 

 

● “O caixón dos rexeitados”: trátase de que o profesor que o estime oportuno 

leve á aula unha caixa onde se depositarán os libros, revistas, diarios… 

desbotados na casa. Cada quen poderá coller o que lle interese. Entre todos 

decidiráse tras a rotación dos materiais, se alguén pode quedarse cun 

material que lle interese,o intercambio de obras, que obras quedan no fondo 

da biblioteca, cales se doan a outras bibliotecas e cales van a expurgo. 

● “A cesta dos libros” : trátase de que o profesor e alumnos interesados leven 

á aula unha cesta cos libros, revistas, comics… para que cada membro da 

clase elixa algún deles que lle interese ler 

 

 

Para non truncar o gusto pola lectura impoñendo obras de lectura obrigada cada 

profesor suxerirá diversas obras aos alumnos para que as lean de xeito voluntario e 

dedicarán un tempo a ler cos alumnos na aula.  

V. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE 

INTEGRACIÓN DAS TICs 

As TIC abren novas vías de aprendizaxe e modifican o papel do profesor que ten 

que deixar de ser exclusivamente un transmisor de contidos e pasar a ser un 

desencadeador de procesos de aprendizaxe. Os libros de texto actuais ofrecen 

múltiples posibilidades para polas en práctica: direccións útiles en Internet, visitas 

virtuais, Google Earth, Web-Quest, actividades lúdicas...se ben  hai que aclarar que 

os recursos dos que se dispón no centro son limitados e asemade non todo o 

alumnado ten o acceso desexado a estas posibilidades, ben por non ter ordenador, 

ben por non ter conexión a Internet. 
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No actual curso, como nos pasado, empregaremos as TICs en: 

● Consulta da  páxina do departamento coordenada polo profesor Xoán 

Ferreira: www.auladehistoria.com 

● Elaboración de material didáctico que se colgará da citada páxina , así como 

material didáctico do porxecto Abalar da Xunta de 

galiciahttp://www.xanferreira.jimdo/ 

● Presentacións Power Point para explicar algúns temas do currículo na ESO e 

no Bacharelato  

● Busca de información na rede, por parte dos alumnos, para facer pequenos 

traballos de investigación  

● Fomentar o uso da busca desta información a través de exercicios con 

preguntas dirixidas 

● Visitas a páxinas de cartografía dixital e a bancos de imaxes xeográficas 

para meteoroloxía, localización espacial ... 

● Visitas a páxinas de contidos históricos e xeográficos para realización de 

xogos e actividades lúdicas  

● Visitas virtuais a museos e visitas a museos virtuais 

 

A  utilización e realización do anterior (agás nas clases de Arte nas que se 

dispón dun canon de vídeo)  vai a depender en gran parte da dispoñibilidade 

que se atope nas dúas aulas de Informática, na aula de Idiomas, e nas aulas 

con canon de vídeo do centro. Estas aulas deben ser compartidas cos outros 

departamentos e ademais están ocupadas con preferencia por materias como a 

Tecnoloxía, Informática e Idiomas o cal dificulta e limita en gran medida o seu 

uso. Máis aínda se temos en conta que non dispoñemos nin de pizarras dixitais 

nin ordenadores en todas as aulas, e que onde os hai, moitas veces non 

funcionan. O profesorado dispón de 16 ordenadores portátiles depositados na 

Conserxería, se ben a maior parte do curso a maioría deles non están no 

armario- cargador e os que quedan non funcionan axeitadamente en todas as 

aulas. O alumnado de 1º e de 2º ESO disporá de aulas con conexión Wifi e 

portátiles para cada alumno dentro do Proxecto Abalar no que participa o 

Centro. O Seminario conta cun Aula de Arte dotada con portátil e canón con 

cabida para uns 16 alumnos e con ordenadores de mesa e portátil no 

departamento. O número de impresoras é moi limitado: dúas na Sala de 

Profesores que non sempre funcionan axeitadamente, un ordenador, dos catro 

http://www.auladehistoria.com/
http://www.xanferreira.jimdo/
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que hai na mesma sala, conectado á fotocopiadora e unha impresora-escaner 

na Biblioteca que é para o seu propio uso.  

A realidade é que a dotación de equipos informáticos é insuficiente e o 

funcionamento  azaroso. 

Debemos indicar que todos os compoñentes do Departamento usamos os 

nosos ordenadores particulares, así como os nosos programas, impresoras, 

escáneres,  pens… na casa para preparar as clases. Queremos salientar que  Dª 

Concepción Sabucedo está a realizar todo o temario de Historia da Arte de 2º 

Bach, en Power Point, que D. Xoán Ferreira ten a súa propia páxina web 

(www.auladehistoria.com) enlazada á do Centro e nela xestiona contidos de 

todas as materias do Departamento ademais de impartir todas as súas clases 

por medios informáticos e que os profesores Xoán Mariño e Camino Valdés 

imparten moitas clases co seu portátil particular.  

 

  

http://www./
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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VI. O CURRICULO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E 

HISTORIA DA ESO 

1. CARACTERÍSTICAS XERAIS DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

A área ten unha recoñecida especificidade nas últimas construcións 

curriculares e resulta innegable que constitúe unha contribución fundamental para a 

formación do alumnado na educación secundaria obrigatoria. Coas materias desta 

área preténdese profundar no coñecemento da sociedade, da súa organización e 

funcionamento nun territorio, a través do tempo e na actualidade, utilizando o 

aprendido polo alumnado na etapa anterior na área de coñecemento do medio 

natural,social e cultural. 

A atención particular que se concede á xeografía e á historia como 

referentes da área, queda xustificada polo seu acusado carácter integrador e 

globalizador e pola súa sensibilidade ao interpretar o espazo natural e social e a súa 

evolución a través do tempo. Por outra parte, a complexidade das sociedades 

actuais e a aparición de novas temáticas -educación ambiental, cívica, para o 

consumo, a paz ou o lecer-, recomendan a incorporación de contidos procedentes 

doutras disciplinas como a socioloxía, a antropoloxía, a economía, ou a ecoloxía, 

que ofrecen perspectivas de análise diferentes para lograr o obxectivo común, que 

é o coñecemento da realidade social. 

Para a análise da dimensión espacial resulta axeitado o enfoque 

ecoxeográfico, que permite tomar en consideración as múltiples variables -naturais 

e antrópicas- que conforman un espazo e, ademais, atende o dinamismo interno de 

cada variable e das súas interaccións. A paisaxe, como unidade espacial de análise 

ecoxeográfica, ten especial relevancia e permite abordar o estudo dos problemas a 

que a xeografía debe dar reposta. A historia débelle proporcionar ao alumnado un 

coñecemento global que resulta necesario para entender o presente e para mellorar 

o futuro. É preciso tamén facer emerxer no seu estudo suxeitos históricos ata hai 

pouco moi silenciados, como as mulleres, a clase obreira, os pobres... dándolles o 

protagonismo que lles corresponde e que vai permitir unha renovación do discurso 

histórico. 

En ambas as dúas materias non se debe esquecer o importante que resulta 

adquirir un vocabulario conceptual propio e a capacidade para utilizalo e 
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xeneralizalo correctamente. Do mesmo xeito, cumpriría enfiar ao longo do currículo 

de todos os cursos tres elementos de análise que consideramos imprescindibles 

para comprender a realidade social: a historia, o espazo e os recursos. Por outra 

parte, as dúas materias permiten 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 debe esquecerse, 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 concretaríase en dar unha visión global do 

mundo e un conxunto de valores para que os alumnos e alumnas adopten unha 

actitude ética e comprometida dentro dunha sociedade plural e solidaria.Os 

contidos e criterios de avaliación organízanse por cursos. Por claridade, os 

primeiros agrúpanse en bloques, e estes diferencian epígrafes con aspectos 

concretos. En todos os cursos prevese un bloque inicial denominado Contidos 

comúns no cal se inclúe a aprendizaxe de aspectos fundamentais no coñecemento 

xeográfico e histórico, e que valoran, sobre todo,procedementos e actitudes que, en 

certa forma, condicionan o desenvolvemento dos contidos das outras epígrafes. 

No primeiro curso abórdase o estudo dos medios naturais -A Terra e os 

medios naturais, sociedades prehistóricas, primeiras civilizacións e idade antiga-.No 

segundo curso, introdúcese en primeiro lugar o bloque que abarca o marco 

temporal que vai das sociedades medievais ata a configuración do estado moderno. 

A continuación, prevese o estudo da poboación, dos comportamentos e tendencias 

demográficas e das súas consecuencias -Poboación e sociedade- e, así mesmo, os 

trazos particulares da sociedade galega, española, europea e mundial desde a 

comprensión da súa estrutura e diversidade. Abórdase tamén a realidade rural e 

urbana, con especial atención aos procesos e modalidades de creación do espazo 

urbano, os seus problemas e as formas de vida que o caracterizan. Corresponde a 

terceiro curso a análise do territorio como espazo humanizado nas súas diferentes 

facetas e ámbitos. En cuarto curso, insístese na evolución e caracterización das 

sociedades actuais, comezando polas bases históricas desde a fin do antigo réxime 

e as transformacións económicas, políticas e sociais que caracterizan o mundo 

contemporáneo desde o século XVIII ata a primeira metade do século XX, sen 

esquecer referencias concretas a España e a Galicia. ( D.O.G. 13 xullo 2007) 
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É polo que os contidos deste área deberán tamén acadar a formación de 

persoas reflexivas e críticas inmersas na súa realidade e na do contexto español e 

europeo á vez que esperten o interese por seguir aprendendo e favorecer a 

madurez do alumno. Neste proceso educativo a labor do profesorado  é 

fundamental  para converter a información en coñecementos e valores o que 

implica integrar a información nas estruturas mentais da persoa de xeito que o 

alumnado asuma valores éticos e sociais imperantes na nosa sociedade pois 

ademais de persoas estamos a formar cidadáns. Estas consideracións que 

poderíamos denominar metodolóxicas, teriámolas en conta no desenvolvemento 

da materia: 

● Exposición clara, sinxela e razoada dos contidos conceptuais, cunha linguaxe 

axeitada ó alumno e que contribúa a mellorar a súa expresión oral e escrita. 

● Tratamento dos contidos de xeito que leven cara unha aprendizaxe 

comprensiva e significativa. 

● Estratexias de aprendizaxe que permitan unha análise causal dos feitos 

xeográficos e históricos. 

● Fomento dunha serie de actitudes que propicien no alumnado asumir valores  

conducentes  a unha mellor formación persoal e democrática. 

● Instrumentos de análise desta materia que favorezan o seu interese e 

curiosidade. 

2.  OBXECTIVOS DA ETAPA  

O Decreto133/2007 establece os seguintes obxectivos para a educación 

secundaria obrigatoria:  

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 

como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres. 
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, 

o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega 

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 

apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e 

homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras 

culturas do mundo. 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado 

e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 
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respectara diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 

fundamental para o mantemento da nosa identidade. 

Segundo o Decreto anteriormente citado,o ensino das Ciencias Sociais, 

Xeografía e Historia ,nesta etapa, terá como obxectivo o desenvolvemento das 

seguintes capacidades:  

1. Promover o sentimento de pertenza á comunidade galega e ás outras 

entidades políticas, sociais e culturais en que se integra, participando nelas 

con plena conciencia dos seus dereitos e deberes, desde posicións solidarias 

e respectuosas con outras comunidades, estados e culturas. 

 

2. Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen a realidade social e 

as interrelacións entre os feitos políticos, económicos, sociais e culturais, 

utilizando este coñecemento para comprender o pasado e as sociedades 

actuais; asumir que estas son o resultado de longos procesos de cambio e 

dunha pluralidade de causas, e, o papel que xogan nelas os homes e as 

mulleres e, así mesmo, analizar os problemas máis relevantes que se 

deducen dese estudo. 

 

3. Identificar, localizar e analizar, a diferentes escalas, as características do 

medio físico e as interaccións que os grupos sociais establecen con el na 

utilización do espazo e dos seus recursos, valorando as consecuencias de 

tipo económico, social, político e ambiental destas. 

 

4. Comprender que o territorio e a súa ordenación son o resultado da 

interacción das sociedades, ao longo da historia, sobre o medio en que se 

desenvolven e organizan. 

 

5. Identificar, localizar e comprender as características básicas da diversidade 

xeográfica do mundo, das grandes áreas xeoeconómicas e os trazos físicos e 

humanos de Europa, España e Galicia. 
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6. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos 

máis relevantes na historia do mundo, de Europa, de España e de Galicia, 

identificando as súas causas e consecuencia, para adquirir unha perspectiva 

global da evolución da humanidade, e para conseguir ser capaces de 

elaborar unha interpretación dinámica desta que permita comprender a 

pluralidade de comunidades en que se distribúen os seres humanos e, de 

xeito particular, a propia. 

 

7. Valorar a diversidade cultural -puntos de vista, formas de vida, códigos 

morais- manifestando actitudes de respecto e tolerancia por outras culturas 

e por opinións que non coinciden coas propias, sempre que non sexan 

atentatorias contra a dignidade humana, sen renunciar por iso a un xuízo 

crítico sobre elas. 

 

8. Comprender e identificar as novas necesidades sociais que se produciron a 

partir da revolución industrial e a maneira en que inflúen na organización 

das paisaxes rurais e urbanas. 

 

9. Coñecer os elementos técnicos básicos das manifestacións artísticas dentro 

da súa realidade socio-cultural, para aprender así a valorar o patrimonio 

natural, histórico, cultural e artístico, asumindo a responsabilidade que 

supón a súa conservación e apreciándoo como recurso para o 

enriquecemento individual e colectivo. 

 

10. Comprender a singularidade do patrimonio natural, histórico, cultural e 

lingüístico galego, participando activamente na súa conservación e mellora. 

 

11. Adquirir e empregar o vocabulario específico que ofrecen as ciencias sociais 

para que a súa incorporación ao vocabulario habitual aumente a precisión no 

uso da linguaxe e enriqueza a comunicación. 

 

12. Obter, comprender e relacionar información verbal, escrita, gráfica, icónica, 

estatística e cartográfica procedente de fontes diversas, incluídas as que 

corresponden ao contorno físico e social, aos medios de comunicación e ás 
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tecnoloxías da información. Aprender a tratala de xeito autónomo e crítico 

de acordo co fin perseguido, e comunicala aos demais de maneira 

organizada e intelixible. 

 

13. Valorar a construción colectiva do coñecemento científico, recoñecendo o 

seu carácter provisional e comparalo co coñecemento social. 

 

14. Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, 

crítica e tolerante, fundamentando adecuadamente as opinións e valorando 

o diálogo como unha vía necesaria para a solución dos problemas humanos 

e sociais. 

 

15. Resolver problemas e levar cabo estudos e investigacións escolares 

aplicando os instrumentos conceptuais, as técnicas e os procedementos 

básicos da indagación característicos das ciencias sociais. 

 

16. Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas, apreciando os seus 

valores fundamentais e o feito de que os dereitos e liberdades humanas 

constitúen un logro irrenunciable da humanidade e unha condición necesaria 

para a paz. Denunciar, en consecuencia, actitudes e situacións 

discriminatorias e inxustas, amosándose solidario cos pobos, grupos sociais 

e persoas privados dos seus dereitos ou dos recursos económicos 

necesarios. 

 

17. Procurar a comprensión da realidade social galega actual como unha 

realidade dinámica e cambiante que se constrúe continuamente en contacto 

con outras sociedades e culturas. Asumir a necesidade de ordenación do 

territorio desde criterios sustentables, respectando o patrimonio natural e 

construído e recollendo, así mesmo, o panorama futuro que pode ofrecerse 

tras a análise destes presupostos. 
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3.  CONTRIBUCIÓN DAS CCSS, XEOGRAFÍA E HISTORIA ÁS 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Neste mesmo decreto establécese a contribución da materia ás competencias 

básicas que constitúen, por outra banda, o elemento vertebrador do currículo. A 

continuación, en cada competencia desagregamos os seus elementos e indicadores 

en relación coas materias propias do Departamento  

1 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A linguaxe é un vehículo imprescindible de comunicación no proceso de ensinanza 

aprendizaxe.A lingua é o principal instrumento para organizar o pensamento, para 

aprender e para explicar. Co discurso é posible describir, narrar, disertar e 

argumentar, e así mesmo, adquirir un vocabulario preciso e específico das ciencias 

sociais que deberá asumir o alumnado, como tamén a capacidade para utilizalo e 

xeneralizalo correctamente. 

Esta competencia implica o dominio das habilidades de ler e escribir diferentes tipos 

de textos cada vez máis complexos e que resultan fundamentais como elementos 

de información social e histórica. Trátase de ser capaces de expoñer clara e 

sistematicamente as ideas, argumentando con rigor e precisión. 

Elementos e indicadores 

1. COMPRENSIÓN ORAL  

● Captar a idea xeral e a intención comunicativa de fontes orais históricas  

próximas á experiencia do alumnado. 

● Distinguir nas fontes orais pouco complexas as ideas principais e as 

secundarias. 

●  Seguir instruciones orais. 

●  Tomar notas e apuntamentos  das exposicións orais e, a partir deles, 

elaborar resumos escritos. 

●  Comprender o vocabulario básico nas exposicións orais e deducir o 

significado de palabras e expresións.  

●  Respectar e valorar positivamente a riqueza lingüística española  

2. EXPRESIÓN ORAL 
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● Producir narracións, descricións  e exposicións orais, coherentes e ben 

estruturadas, sobre feitos,  acontecementos e  procesos históricos e sobre 

elementos e fenómenos xeográficos  tanto coñecidos e próximos á 

experiencia do alumnado como de outras culturas e espazos xeográficos. 

●  Realizar exposicións orais adecuando o rexistro da lingua á situación 

comunicativa e utilizando estratexias adecuadas para suscitar o interese dos 

oíntes empregando ilustracións, escenificacións , obxectos,  medios 

audiovisuais e das tecnoloxías da información e a comunicación, adaptando 

a súa expresión a un rexistro adecuado e utilizando estratexias para suscitar 

e manter o interese dos oíntes. 

●  Comprender  ás opinións ou puntos de vista alleos distinguindo entre 

opinións e feitos probados. 

●  Expresarse de forma oral cun vocabulario, ritmo e entoación adecuados aos 

contidos da exposición e empregando o rexistro da lingua máis acorde coa 

situación  e os oíntes. 

●  Ler de forma expresiva e comentar oralmente textos históricos e 

xeográficos atendendo a aspectos formais e de contido. 

3. COMPRENSIÓN LECTORA 

● Identificar a idea xeral en textos escritos, as ideas principais e as 

secundarias. 

●  Extraer informacións concretas ou precisas de textos escritos, realizando as 

deduccións que sexan necesarias. 

● Seguir normas ou instrucións de certa extensión expresadas por escrito. 

●  Identificar os enunciados nos que está explícito o tema xeral. 

●  Interpretar e valorar o contido de textos escritos relacionándoo cos 

coñecementos previos. 

●  Recoñecer e comprender os trazos característicos de diversos tipos de 

textos históricos. 

● Comprender o vocabulario básico de textos escritos históricos e xeográficos 

e deducir o significado contextual das palabras. 
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●  Integrar informacións extraídas de diferentes textos ou hipertextos acerca 

dun mesmo tema para elaborar unha síntese nas que se inclúan os aspectos 

principais. 

●  Interpretar a linguaxe empregada nas distintas épocas 

4. EXPRESIÓN ESCRITA 

● Redactar narracións, descricións, exposicións, resumos e comentarios 

escritos, utilizando o rexistro adecuado ao tipo de texto, tema e propósito 

comunicativo. 

●  Organizar a información con claridade en narracións, descricións, 

exposicións, resumos, esquemas e comentarios escritos. 

●  Enlazar os enunciados nas narracións, exposicións, resumos e comentarios 

en secuencias dotadas de cohesión e corrección sintáctica, utilizando as 

ligazóns adecuadas á organización informativa do texto. 

●  Respectar as normas gramaticales e ortográficas na expresión escrita, 

adecuándose ás convencións ortográficas e de puntuación do galego. 

●  Usar funcionalmente o vocabulario básico, coidando a propiedade léxica 

nas producións escritas. 

●  Elaborar textos lexibles (presentación correcta e “boa letra”). 

2 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

O decreto non contempla a contribución das materias de CCSS,Xeografía e Historia  

a esta competencia se ben o Departamento considera que pode aportar uns 

mínimos a esta competencia.  

Elementos e indicadores 

1. ORGANIZAR, COMPRENDER E INTERPRETAR INFORMACIÓN 

● Identificar significado da información numérica e simbólica.  

● Comprender información presentada en formato gráfico. 

●  Ordenar información utilizando procedementos matemáticos. 

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

● Exprésarse con vocabulario e símbolos matemáticos básicos. 
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●  Utilizar formas adecuadas de representación segundo o propósito e a 

natureza da situación, fenómeno ou tema representado. 

3. EXPOR E RESOLVER PROBLEMAS 

● Traducir as situacións reais a esquemas matemáticos. 

●  Seleccionar estratexias adecuadas, valorando a pertinencia de diferentes 

vías, para resolver un problema. 

● Selecciona os datos apropiados para resolver un problema 

3 COMPETENCIA SOBRE COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO 

FÍSICO 

Nesta competencias as contribucións son relevantes e permiten relacións 

interdisciplinares. Interactuar co mundo físico, tanto no que ten de espazo natural 

como na medida en que o transforma a acción humana, é un aspecto esencial no 

coñecemento social, en canto permite comprender mellor o que sucede, as 

consecuencias dun proceso determinado e as condicións de vida de homes e 

mulleres, que son os suxeitos dos asuntos sociais. 

 Contribúese á adquisición desta competencia na medida en que se asegure 

que a dimensión espacial impregna a aprendizaxe dos contidos xeográficos, 

adquirindo particular importancia o desenvolvemento de procedementos de 

orientación, localización, observación observación e interpretación de espazos, 

paisaxes e a súa representación cartográfica. 

Permite, ademais, analizar a acción humana na utilización do espazo e os 

seus recursos, e non só os problemas que isto xera, senón tamén as accións que 

pode arbitrar de xeito responsable para asegurar a protección do ambiente. 

Elementos e indicadores 

1. METODOLOXÍA CIENTÍFICA 

● Aplicar estratexias coherentes cos procedementos da ciencia na resolución 

de problemas. 

●  Recoñecer, organizar ou interpreta información con contido científico 

proporcionada en diferentes formas de representación. 

● Deseñar ou recoñecer experiencias sinxelas para comprobar e explicar 

fenómenos naturais. 
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2. COÑECEMENTOS CIENTÍFICOS 

● Identificar os principais elementos e fenómenos do medio físico, así como a 

súa organización, características e interaccións. 

●  Explicar fenómenos naturais e feitos cotiáns aplicando nocións científicas 

básicas. 

●  Empregar nocións científicas básicas para expresar as ideas e opinións 

sobre feitos e actuacións. 

3. INTERACCIÓNS CIENCIA-TECNOLOXÍA-SOCIEDADE-AMBIENTE 

● Identificar a acción antrópica no espazo xeográfico e analizar as súas 

consecuencias 

●  Recoñecer a influencia da actividade humana, científica e tecnolóxica no 

medio ambiente e a saúde, valorando racionalmente as súas consecuencias.  

●  Reflexionar sobre as implicacións ambientais, sociais e culturais dos 

avances científicos e tecnolóxicos. 

4 Tratamento da información e competencia dixital. 

No mundo actual  é innegable a importancia que ten esta competencia para 

a comprensión dos fenómenos sociais e históricos. É necesario desenvolver certas 

habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala 

en coñecemento. As TICs resultan imprescindibles na sociedade da información en 

que vivimos, aumentan as posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, 

mesmo poden propiciar formas de traballo cooperativo que abarquen espazos 

físicos e sociais cada vez máis amplos, que son precisamente os que interesa 

coñecer desde esta área.  

Con todas as vantaxes que representan as novas tecnoloxías debe 

insistirse,especialmente no uso de Internet, en que é preciso saber selecionar e 

utilizar a información, xa que por si mesma non produce coñecemento. Por iso, é 

necesario comprendela e integrala nos esquemas previos de coñecemento e, así 

mesmo, capacitarse para a transmisión desta información do xeito máis eficaz 

posible.  

Elementos e indicadores 

1. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

● Acceder á información utilizando técnicas e estratexias precisas. 
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●  Buscar, seleccionar, rexistrar, tratar e analizar a información. 

●  Dominar e aplicar en distintas situacións e contextos linguaxes específics 

básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico e sonoro. 

●  Aplicar en distintas situacións e contextos os diferentes tipos de 

información, as súas fontes, as súas posibilidades e a súa localización, así 

como as linguaxes e soportes máis frecuentes. 

●  Facer uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles. 

2. TRANSFORMACIÓN DE INFORMACIÓN EN COÑECEMENTO 

● Organizar a información, relacionala, analizala, sintetizala, facer inferencias 

e deducións de distinto nivel de complexidade. 

●  Resolver problemas reais de modo eficiente. 

●  Tomar decisións. 

●  Traballar en contornas colaborativos. 

●  Conseguir obxectivos e fins de aprendizaxe, traballo e lecer. 

●  Avaliar e seleccionar as novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas en función da súa utilidade para acometer tarefas. 

●  Procesar e xestionar adecuadamente a información distinguindo a que é 

veraz e útil da que é falsa, inexacta,viral…. 

●  Comprender e integrar a información nos esquemas previos de 

coñecemento. 

3. COMUNICACIÓN DA INFORMACIÓN 

● Comunicar a información e os coñecementos. 

●  Usar as tecnoloxías da información e a comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e comunicarse. 

●  Empregar os diferentes recursos expositivos das TICs. 

●  Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación como instrumento 

de traballo intelectual. 
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●  Xerar producións responsables e creativas que respecten os dereitos de 

propiedade intelectual. 

5 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

As materias de CCSS, Xeografía e Historia unen o carácter instrutivo e o 

contextualizador, axudando a centrar unha información dentro dunha perspectiva 

social. A área de ciencias sociais resulta fundamental para o desenvolvemento da 

competencia social e cidadá, posto que facilita as relacións dentro dun modelo de 

sociedade cada vez máis plural, e así mesmo a comprensión da realidade social. 

As ciencias sociais xogaron un importante papel na conformación das 

identidades sociais e territoriais. Na medida en que constrúen as categorías de 

tempo e espazo social permiten a construción de tempo e espazo persoal no 

alumnado. Pero, para que estas categorías se traduzan no desenvolvemento dunha 

competencia social democrática e posibiliten unha interacción responsable co 

medio, teñen que incorporar a visión de que o mundo en que vivimos é froito das 

decisións que tomaron os nosos antepasados. Esta visión permitiralle ao alumnado 

adquirir a conciencia de que o futuro está condicionado polas nosas decisións e 

actuacións, e adoptar, polo tanto, unha posición comprometida e responsable ante 

este. 

O desenvolvemento desta competencia require ademais o tratamento destes 

contidos desde unhas metodoloxías participativas, interactivas e dialóxicas, que 

propicien habilidades para participar na vida cívica, para asumir os valores 

democráticos, para  reivindicar os dereitos e asumir os deberes. 

Elementos e indicadores 

1. COMPRENDER A REALIDADE SOCIAL 

● Comprender a pluralidade e o carácter evolutivo das sociedades actuais e os 

trazos e valores do sistema democrático. 

●  Reflexionar de forma crítica e lóxica sobre os feitos e problemas. 

●  Ser conscientes da existencia de diferentes perspectivas para analizar a 

realidade. 

●  Coñecer, valorar, praticar e defender sistemas de valores como a 

Declaración de Dereitos Humanos, empregalos  na construción dun sistema 

de valores propio e asumir os  Deberes coa sociedade con responsabilidade 

e integridade 
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2. COOPERAR E CONVIVIR 

● Tomar decisións e responsabilizarse das mesmas. 

● Ser capaz de porse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista 

aínda que sexa diferente do propio.  

●  Utilizar principios éticos para elixir e tomar decisións e elixir como 

comportarse nas diversas situacións. 

●  Manexar habilidades sociais e saber resolver os conflitos de forma 

construtiva. 

●  Valorar e respectar a diferenza e a diversidade 

● Recoñecer a igualdade de dereitos de todos os seres humanos e, en 

particular, a igualdade de dereitos de homes e mulleres. 

● Rexeitar calquera práctica de violencia, de abuso e de acoso físicos e 

psicolóxicos, tanto na realidade como por medios virtuais.  

3. EXERCER CIDADANÍA DEMOCRÁTICA  

● Comprender e practicar os valores das sociedades democráticas: 

democracia, liberdade, igualdade, solidariedade, corresponsabilidade, 

participación e sentido cívico. 

●  Contribuír á construción da paz e a democracia. 

● Ter unha escala de valores construída de forma reflexiva, crítica e dialogada, 

e usala de forma coherente para afrontar unha decisión ou conflito. 

●  Practicar o diálogo e a negociación para chegar a acordos como forma de 

resolver os conflitos. 

6 Competencia cultural e artística 

Supón 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 de que dispoñemos e que resulta 

necesario preservar. A responabilidade co patrimonio,no caso de España, é unha 

prioridade xa que é o país do mundo con máis lugares, monumentos, cidades… 

declarados Patrimonio da Humanidade,varios deles ademais, situados en Galicia 
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Supón valorar as Humanidades e contribuir a que recuperen a súa 

importancia, a súas especificidades e a súa  transversalidade. 

Elementos e indicadores 

1. COMPRENSIÓN, COÑECEMENTO, APRECIACIÓN, VALORACIÓN CRÍTICA 

● Considerar as manifestacións culturais e artísticas como patrimonio dos 

pobos. 

●  Apreciar o feito cultural en xeral e o artístico en particular. 

● Dispor das habilidades e actitudes que permiten acceder ás súas 

manifestacións, así como as de pensamento, perceptivas, comunicativas e 

de sensibilidade e sentido estético. 

●  Pór en xogo habilidades de pensamento converxente e diverxente. 

●  Ter un coñecemento básico das principais técnicas e recursos das linguaxes 

artísticas. 

●  Comprender a evolución do pensamento a través das manifestacións 

estéticas. 

●  Apreciar a creatividade implícita na expresión de ideas a través de 

diferentes medios artísticos. 

●  Valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural e a 

importancia do diálogo intercultural. 

 

2. CREACIÓN, COMPOSICIÓN E IMPLICACIÓN 

● Utilizar as manifestacións culturais e artísticas como fonte de 

enriquecemento e disfrute. 

●  Pór en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

●  Dispor de habilidades de cooperación e ter conciencia da importancia de 

apoiar e apreciar as iniciativas e contribucións alleas. 

●  Empregar algúns recursos para realizar creacións propias e experiencias 

artísticas compartidas. 
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● Cultivar a propia sensibilidade estética. 

●  Participar na vida cultural.  

● Contribuír á conservación do patrimonio artístico e cultural. 

7 Competencia para aprender a aprender 

Supón iniciarse na aprendizaxe e continuala dun xeito autónomo. Do que se 

trata é de ter ferramentas que faciliten a aprendizaxe e de atopar repostas que se 

correspondan cun coñecemento racional, asumindo que poden ser diversas e que é 

posible atopalas desde distintas perspectivas metodolóxicas. 

Para asumir esta competencia é preciso tamén coñecer o que se sabe e o 

que queda por aprender, orientando os procesos de aprendizaxe ás capacidades. 

Noutras palabras, trátase de coñecer as propias potencialidades e as propias 

carencias aproveitando as primeiras e superando progresivamente as segundas. 

Elementos e indicadores 

1. TER CONCIENCIA DAS PROPIAS CAPACIDADES E COÑECEMENTOS 

● Ser consciente das propias capacidades intelectuais, emocionais e físicas. 

●  Coñecer as propias potencialidades e carencias. Sacar proveito das 

primeiras e motivarse a superar as segundas. 

●  Ter conciencia das capacidades de aprendizaxe e usalas: atención, 

concentración, memoria, comprensión e expresión lingüística. 

● Facerse preguntas e identificar e manexar a diversidade de respostas 

posibles 

● Saber transformar a información en coñecemento propio. 

●  Aplicar os novos coñecementos e capacidades en situacións parecidas e 

contextos diversos. 

●  Aceptar os erros e aprender dos demais. 

●  Establecer un mesmo, metas alcanzables a curto, medio e longo prazo. 

●  Ser capaz de traballar de forma cooperativa e mediante proxectos. 

●  Planificar e organizar as actividades e as tarefas e a temporalización das 

mesmas. 
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●  Coñecer e usar diferentes recursos e fontes de información. 

2. SENTIMENTO DE COMPETENCIA PERSOAL 

● Ser perseverantes na aprendizaxe. 

●  Administrar o esforzo, autoevaluarse e autorregularse. 

●  Afrontar a toma de decisións racional e críticamente. 

● Adquirir responsabilidades e compromisos persoais.  

● Adquirir confianza en si mesmo e gusto por aprender. 

8 Autonomía e iniciativa persoal. 

Esta competencia refírese, por unha banda, á adquisición da conciencia e 

aplicación dun conxunto de valores e actitudes persoais interrelacionadas, como a 

responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento de si mesmo e a autoestima, a 

creatividade, a autocrítica, o control emocional, a capacidade de elixir, de calcular 

riscos e de afrontar os problemas, así como a capacidade de demorar a necesidade 

de satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir riscos. 

Elementos e indicadores 

1. VALORES E ACTITUDES PERSOAIS 

● Afrontar os problemas e aprender dos erros. 

● Calcular e asumir riscos. 

●  Coñecerse a si mesmo. 

●  Controlarse emocionalmente. 

●  Demorar a necesidade de satisfacción inmediata, e dicir, desenvolver a 

tolerancia á frustración. 

●  Desenvolver plans persoais. 

●  Elixir con criterio propio. 

●  Manter a motivación. 

●  Ser autocrítico e cultivar a autoestima. 

● Ser creativo e emprendedor. 

● Ser perseverante e responsable. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..166 
 

●  Ter actitude positiva fronte ao cambio. 

● Responsabilizarse dos propios erros e exercer a autocrítica. 

2. PLANIFICACIÓN E REALIZACIÓN DE PROXECTOS 

● Adecuar os seus proxectos ás súas capacidades. 

● Analizar posibilidades e limitacións. 

● Autoavaliarse. 

●  Buscar as solucións, reelaborar as formulacións previas e elaborar novas 

ideas. 

●  Avaliar as accións e proxectos propios. 

●  Extraer conclusións. 

●  Identificar e cumprir obxectivos. 

●  Imaxinar, planificar e desenvolver proxectos. 

●  Tomar decisións. 

●  Valorar as posibilidades de mellora. 

3. HABILIDADES SOCIAIS NO LIDERADO DE PROXECTOS.  

● Afirmar e defender dereitos. 

●  Organizar tempos e tarefas. 

●  Porse no lugar do outro (desenvolver a empatía). 

● Saber dialogar e negociar. 

● Ser asertivo. 

● Ser flexible. 

● Ter confianza en si mesmo. 

●  Ter espírito de superación. 

●  Traballar cooperativamente. 

●  Valorar as ideas dos demais. 
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4. METODOLOXÍA 

Partindo dos principios da Didáctica Xeral e tendo en conta que hai que contribuír a 

que os alumnos desenvolvan as anteditas competencias,  amosamos unha especial 

atención aos métodos de traballo. Tanto os obxectivos como os criterios de 

avaliación comprenden aspectos procedementais e metodolóxicos, pero precisamos 

aquí os métodos xerais e os procedementos propios de cada unha das 

materias impartidas polo departamento. 

 

Para conseguir unha aprendizaxe significativa, empregaremos os tres métodos 

didácticos principais:  

● o expositivo centrado na explicación do docente mediante a lección 

maxistral e as demostracións prácticas  

● o interactivo centrado na comunicación interpersoal do profesor cos 

alumnos e de estes entre si, mediante a lección comunicativa e o método 

interrogativo 

● o autónomo centrado no traballo persoal do alumno.  

 

Estes métodos son complementarios e flexibles e o seu emprego depende da 

natureza do tema a tratar, dos obxectivos a cumprir e do contexto no que se 

desenvolvan as actividades de ensino-aprendizaxe. Empregamos a metodoloxía 

expositiva para se plantexa a iniciación dos temas ou cuestións, sinalar as ideas 

fundamentais, solucionar dúbidas e plantexar cuestións, realizar sínteses e integrar 

coñecementos.Paralelamente aplicamos unha metodoloxía indagadora que fomente 

a participación do alumno no seu propio proceso de aprendizaxe e a interacción co 

profesor e cos seus compañeiros.   

 

Neste marco proporcionado polos tres métodos básicos: 

 

● Desenvolveranse as diversas técnicas didácticas: exposición, dedución, 

indicción, comparación, demostración, interrogación, descubrimento… 

 

● Simultanearanse actividades que impliquen un traballo individual e en 

equipo por mor de fomentar actitudes de colaboración, capacidade de 

organización, toma de decisións, integración e participación dos 

compoñentes do grupo. 
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● Dinamizarase a aprendizaxe  mediante o fomento das exposicións orais e 

debates coordinados polo docente e os alumnos. 

 

● Potenciarase o uso de medios audiovisuais con especial atención ás novas 

tecnoloxías  

 

● Empregaranse os recursos técnicos e materiais habituais: mapas, gráficos, 

diapositivas, vídeos, exposicións en Power Point, visitas virtuais, prensa, 

biblioteca.... 

 

● Nas materias de Historia da Arte, Xeografía e Historia ao depender en gran 

medida de procesos de identificación, análise e interpretación, darase 

prioridade ás técnicas de comentarios de textos e de imaxes, gráficos e 

datos estatísticos. 

 

Unidas aos procedementos cos que acadar os obxectivos están as técnicas de 

estudo. O Departamento nas súas distintas materias tentará fomentar a 

adquisición de certas destrezas e habilidades no alumnado coas que adquirir estes 

obxectivos. traballarase coa toma de notas, subliñados, esquemas, mapas 

conceptuais, técnicas de comentario, redacción de temas escritos, ordenacións 

cronolóxicas, exposicións orais e traballos de investigación. 

Ademais  cada materia esixe unhas técnicas e procedementos máis 

específicos: 

CCSS e Xeografía 

● Confección de mapas para afianza-los coñecementos de xeografía física e 

política como base para unha axeitada  e necesaria localización espacial dos 

diferentes aspectos xeográficos que se traballan ó longo do curso 

● Elaboración e comentario de gráficos e táboas estatísticas 

● Comentario de obras de arte  

● Comentario e recollida de noticias de prensa 

● Elaboración de traballos de investigación individuais o en grupo, 

especialmente sobre aspectos físicos, demográficos e económicos 

● Introdución ao traballo de campo sobre cuestións de xeomorfoloxía, 

meteoroloxía e urbanismo 
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● Recabar información sobre aspectos xeográficos ( clima, economía, 

persoeiros...) do entorno máis próximo co fin de ter un coñecemento máis 

directo da realidade na que se vive. 

 

Historia  

● Confección e interpretación de eixes cronolóxicos 

● Análise, comentario e composición de textos 

● Interpretación e comentario de mapas históricos 

● Comentario de gráficas e estatísticas 

● Comentario e recollida de noticias de prensa 

● Comentario de películas e documentais 

● Recabar información sobre aspectos históricos (dos que a vila de Noia ten en 

abundancia) do entorno máis próximo co fin de ter un coñecemento máis 

directo da realidade na que se vive. 

 

Historia da Arte 

● Confección e interpretación de eixes cronolóxicos en función dos estilos 

artísticos 

● Recabar información sobre obras de arte do entorno ( Santa María, San 

Martiño, San Francisco...) co fin de visualizar os conceptos xerais no entorno 

máis inmediato 

● Lectura, clasificación, análise e comentario de obras de arte  

● Investigacións sobre obras de arte importantes  

 

 

O grado de profundidade co que se traballará estas técnicas variará en función dos 

niveis, de xeito que no primeiro ciclo da ESO estas serán sinxelas e guiadas 

mentres a medida que avancemos de nivel ( 2º ciclo da ESO e Bacharelato) iranse 

complicando, en especial nos cursos de 2º de Bacharelato onde se aplicarán 

modelos empregados no Selectivo. 

5. CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os obxectivos educativos, así como os 

criterios de avaliación das distintas áreas do currículo. Coa avaliación identifícanse 

logros, dificultades e erros para incidir inmediatamente sobre eles. A avaliación 

concíbese e practícase da seguinte maneira: 

● Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación 

inicial e particularidades. 
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● Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e 

situacións e a flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se 

seleccionan.Cualitativa, na medida en que se aprecian tódolos aspectos que 

inciden en cada situación particular e se avalían de forma equilibrada os 

diversos niveis de desenvolvemento do alumno, non só os de carácter 

cognitivo. 

● Orientadora, dado que achega ó alumno ou alumna a información precisa 

para mellora-la súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas. 

● Continua, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os 

diversos momentos ou fases. 

● Criterial, posto que realízase seguindo uns criterios preestablecidos.  

● Sumativa, dado que a cualificación, tanto nas avaliacións durante o curso como 

na avaliación final e na de setembro, procede da media aritmética das 

cualificacións de probas, traballos, exames, actitudes, procedementos… 

Precisamos que a media aritmética estará matizada por aspectos como a 

participación, o esforzo, a progresión do alumno de tal xeito que pode non darse  

unha coincidencia exacta entre a media aritmética e a nota.  

● Formativa, en tanto que valora, competencias, capacidades, actitudes e 

procedementos. 

É necesario, polo tanto: 

 

● Sabe-lo esencial: definir, clasificar, comparar, sintetizar, explicar, analizar, 

valorar e argumentar. 

● Elaborar e/ou interpretar: mapas, gráficos, bosquexos, fontes textuais e 

imaxes... 

● Actividades de repasos, sínteses, mapas conceptuais... 

● Empregar unha correcta expresión oral ou escrita ( en galego ou castelán)  

● Nos criterios de avaliación e nos niveis mínimos expresados en cada unidade da 

Programación da E.S.O. queda de manifesto o que o alumnado debe acadar 

para a súa avaliación positiva.  

 

Os tipos de probas son os seguintes: 

1. Probas de elección de resposta. 

Tamén denominadas probas obxectivas, consisten en proporcionarlle ó alumno 

varias opcións entre as que debe escolle-la correcta. Se están ben formuladas, 
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atópanse correlacións moi altas entre os rendementos avaliados con elas e os 

avaliados con probas máis complexas. 

2. Probas de construción de resposta. 

Destacamos tres tipos: 

● Probas de resposta pechada. Por exemplo, completar unha frase, 

encher un cadro ou un mapa de conceptos… 

● Probas de resposta restrinxida.  

● Probas de resposta aberta. Distinguímo-las de resposta breve, coma 

as cuestións, e as de resposta ampla, como a redacción de textos ou 

probas tipo ensaio. 

3. Probas non convencionais. 

  Existen probas non convencionais para avaliar non só coñecementos, 

senón tamén formas de actuación: a capacidade para enfrontarse a 

problemas, resolver tarefas complicadas, planifica-lo traballo, avaliar 

resultados... En suma, permiten coñecer un pouco mellor a evolución 

de cada alumno ou alumna, exemplo: a realización de tarefas, a 

corrección na presentación do caderno de clase, a participación en 

clase, prestar atención, responder as cuestións inmediatas que xorden 

na aula, propostas de dúbidas.... que nos permiten detectar erros 

conceptuais e proporcionan unha guía para coñecer cómo se planifican.  

 

En  todas as probas deberán constar a data e a valoración dos ítems que o 

alumnado debe contestar. 

6. PROCEDEMENTO PARA REALIZAR A  AVALIACIÓN INICIAL. 

Durante as primeiras semanas de clase  comprobarase o nivel do alumnado 

mediante realización de probas escritas, exercicios de clase e probas orais que 

recollan aspectos relacionados con cada competencia  básica especialmente 

vinculados a área de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. 

A avaliación inicial  non ten cualificación no boletín de notas polo tanto non 

fai media co resto das cualificacións do curso. Considerámola un instrumento para 

que o profesor coñeza o punto de partida de cada alumno e para que os alumnos se 

decaten das súas potencialidades e das súas carencias.  

7.  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de 

educación común e de atención á diversidade. As medidas de atención á 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..172 
 

diversidade estarán orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 

alumnado e a consecución das competencias básicas e dos obxectivos .Aconséllase 

o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi importantes. As 

características fundamentais deste tipo de medidas son: 

● Non precisan dunha organización moi diferente á habitual. 

● Non afectan ás compoñentes prescritivas do currículo. 

Empregaremos: 

● Metodoloxías diversas en función de que o tipo de axuda que ofrecen 

responda ás necesidades que en cada intre demandan os alumnos.As 

adaptacións en metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir nas 

formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades Estas 

modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

● Actividades de aprendizaxe diferenciadas: reforzo e ampliación. 

 As actividades educativas que se formulen deben situarse entre o que xa saben 

facer os alumnos de maneira autónoma e o que son capaces de facer coa axuda do 

profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que nin sexan demasiado fáciles e, 

por conseguinte, pouco motivadoras para algúns alumnos, nin que estean tan 

afastadas do que poden realizar que lles resulten igualmente desmotivadoras, 

ademais de contribuír a crear unha sensación de frustración nada favorable para a 

aprendizaxe.  Cando se trata de alumnos que manifestan algunha dificultade para 

traballar determinados contidos, débese axusta-lo grao de complexidade da 

actividade e os requirimentos da tarefa ás súas posibilidades.  É preciso ter previsto 

un número suficiente de actividades para cada un dos contidos considerados como 

fundamentais, con distinto nivel de complexidade, que permita traballar estes 

mesmos contidos con esixencias distintas. No material, libros de texto e guías de 

profesor dispoñemos de material axeitado para  desenvolver diferentes estratexias 

de ensino co obxectivo de facilitar aprendizaxes en función das necesidades 

concretas. 

No que respecta ás Adaptacións Curriculares e aos Programas de Diversificación o 

departamento ten a disposición do Departamento de Orientación material con 

distinto nivel de complexidade, que permita traballar os contidos relativos a materia 

de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia.  
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VII.  DESENVOLVEMENTO DO CURRICULO  POR CURSOS 
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2 .-SEGUNDO CURSO DA ESO  

1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

● Competencia en comunicación lingüística 

-Utilizar adecuadamente o vocabulario propio das ciencias sociais para 

construír un discurso preciso. 

-Desenvolver a empatía e interesarse por coñecer e escoitar opinións 

distintas á    propia. 

-Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial, a descrición e a 

argumentación.  

-Ler e interpretar textos de tipoloxía diversa, linguaxes icónicas, simbólicas e 

de representación. 

● Competencia matemática  

-Elaborar e interpretar eixes cronolóxicos. 

-Analizar e comprender os datos cuantitativos recollidos en táboas, gráficos 

e diagramas. 

-Facer cálculos matemáticos de números enteiros e porcentaxes para 

chegar a conclusións cuantitativos 

● Coñecemento e a interacción co mundo físico 

-Identificar e localizar os ámbitos xeopolíticos, económicos e culturais en que se 

enmarcan os acontecementos da Idade Media e a Historia Moderna.  

-Coñecer os distintos usos do espazo e dos recursos que fixeron as sociedades 

ao longo dos períodos históricos estudados  

● Tratamento da información e competencia dixital 

-Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, 

gráficas, audiovisuais .... 

-Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento crítico e 

creativo.  

-Elaborar a información transformando os datos recollidos e traducíndoos a 

outro formato ou linguaxe.  

-Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a 

comunicación na procura e o procesamento da información. 
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● Competencia social e cidadá 

-Comprender o concepto de tempo histórico.  

-Identificar a relación multicausal dun feito histórico e as súas consecuencias.  

-Coñecer as grandes etapas e os principais acontecementos da Idade Media e a 

Historia Moderna. 

-Comprender o funcionamento das sociedades, o seu pasado histórico, a súa 

evolución e transformacións. 

-Desenvolver a empatía mediante a comprensión das accións humanas do 

pasado. 

-Expresarse de forma asertiva e mostrar unha actitude favorable ao diálogo e 

mais ao traballo cooperativo. 

● Coñecemento e a interacción co mundo físico 

-Identificar e localizar os ámbitos xeopolíticos, económicos e culturais en que se 

enmarcan os acontecementos da Idade Media e a Historia Moderna.  

-Coñecer os distintos usos do espazo e dos recursos que fixeron as sociedades 

ao longo dos períodos históricos estudados. 

● Competencia cultural e artística 

-Comprender a función que as artes tiveron e teñen na vida dos seres humanos. 

-Recoñecer os diferentes estilos da arte medieval e moderno, e os valores 

estéticos que expresan. 

-Analizar obras de arte de xeito técnico e identificar o contexto histórico que 

explica a súa aparición. 

-Desenvolver unha actitude activa en relación coa conservación e a protección 

do patrimonio histórico. 

 

● Competencia para aprender a aprender 

-Desenvolver unha visión estratéxica dos problemas, anticipar posibles 

escenarios e consecuencias futuras das accións individuais e/ou sociais. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos sociais e 

avaliar as súas consecuencias. 

-Utilizar distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a 

información: esquemas, resumos ....   
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Participar en debates e contrastar as opinión persoais coas do resto de 

compañeiros.  

Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e mais a actualización 

permanente. 

● Autonomía e iniciativa persoal 

-Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do 

proceso de resolución das actividades propostas.  

-Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada 

problema estudado.  

Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos conceptos e 

fenómenos estudados. 

-Autorregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que 

falta por aprender; e realizar autoavaliacións do propio traballo. 

2.   OBXECTIVOS 

1. Coñecer as orixes do Islam, identificar os seus preceptos básicos e analizar as 

fases da expansión tras Mahoma, a estruturación do califato e de Al-Andalus. 

2. Recoñecer os elementos básicos que caracterizan a economía feudal, o papel 

social dos distintos estamentos coas súas relacións, identificando os cambios 

sociais, culturais e artísticos que introduce o renacemento das cidades e o 

fortalecemento progresivo da autoridade monárquica ata a aparición do Estado 

moderno. 

3. Coñecer como se identifican as distintas etapas na formación e consolidación 

dos reinos cristiáns e de Al-Andalus, As características políticas, económicas, 

sociais e culturais fundamentais e  recoñecer a súa contribución cultural e 

artística a partir da análise dalgunhas obras relevantes e, en particular, a 

pervivencia destas contribucións nas cidades de orixe cristiá e musulmá. 

4. Situar no tempo e valorar o momento de auxe do Reino de Galicia e as súas 

manifestacións culturais e sociais.  

5. Interpretar a significación particular do movemento irmandiño. 

6. Identificar  as distintas etapas da monarquía hispánica e as súas 

características políticas, así como o seu relevo na hexemonía europea, 

recoñecendo a importancia económica e política, para España e para América, 

do descubrimento e a formación do imperio colonial español. 
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7. Destacar a posición dependente de Galicia neste contexto temporal e a 

particular forma de relación socioeconómica que se establece no mundo rural 

galego. 

8. Diferenciar os elementos básicos dos estilos artísticos medievais e da Idade 

moderna, contextualizándoos e subliñando a importancia dos estilos Románico 

e Barroco en Galicia. 

9. Explicar, co vocabulario axeitado, as tendencias demográficas e as súas 

causas, utilizando estes coñecementos para analizar os contrastes, problemas 

e perspectivas que actualmente existen en Galicia, en España e no mundo. Do 

mesmo xeito, terán que analizar as etapas da emigración galega e as súas 

consecuencias. 

10. Coñecer  os trazos da organización social, identificando os cambios que se 

produciron nos últimos tempos na familia, na mobilidade social, nos valores,  

analizando os contrastes que se producen en diferentes áreas do mundo. 

Adoptarase unha actitude crítica fronte a manifestacións sexistas, racistas.... 

11. Coñecer se o alumnado é consciente das causas que provocan o aumento da 

poboación urbana. 

12. Identificar os sectores e funcións do espazo urbano e analizar os seus 

problemas e impactos, propoñendo medidas que contribúan a melloralo. 

13. Realizar un pequeno traballo de síntese ou indagación, e seleccionar a 

información pertinente en función do obxectivo proposto e a organizar 

adecuadamente.  

 

14. Adquirir responsabilidade para  asumir e realizar tarefas como parte integrante 

do grupo 

3.   CONTIDOS, SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN 

A.- CONTIDOS 

Atendendo ao establecido no Decreto  133/2007 os contidos correspondentes ao 

segundo curso son: 

 

Bloque 1. Contidos comúns  
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– Localización no tempo e no espazo de períodos e acontecementos históricos. 

Nocións de simultaneidade e evolución. Representación gráfica de secuencias 

temporais.  

– Recoñecemento de causas e consecuencias nos feitos e procesos históricos 

distinguindo a súa natureza. Identificación da multiplicidade causal nos feitos 

sociais. Valoración do papel dos homes e as mulleres como suxeitos da historia.  

– Busca, obtención e selección de información do contorno, de fontes escritas, 

iconográficas, gráficas, audiovisuais e proporcionadas polas tecnoloxías da 

información. Elaboración escrita da información obtida. Transformación de 

información estatística en gráficos.  

– Recoñecemento de elementos básicos que caracterizan os estilos artísticos e 

interpretación de obras significativas considerando o seu contexto. Valoración 

da herdanza cultural e do patrimonio artístico como riqueza que hai que 

preservar e colaborar na súa conservación  

– Análise dalgún aspecto da época medieval ou moderna relacionado cun feito ou 

situación relevante da actualidade: as orixes da organización parroquial, o 

Camiño de Santiago, a peste negra,sida,....    

Bloque 2. As sociedades preindustriais.  

1. Os séculos medievais. Orixe e expansión do Islam. A sociedade, a economía e o 

poder na Europa feudal. O rexurdir das vilas, da cidade e o intercambio 

comercial. A cultura e a arte medieval.  

2. A Península Ibérica na Idade Media. Al Andalus e os reinos cristiáns. A forma de 

vida nas cidades cristiás e musulmáns.  

3. Galicia na Idade Media: a era compostelá e as crises baixomedievais  

4. Os grupos humanos e a utilización do medio: análise das súas interaccións. As 

paisaxes naturais e humanizadas. Principais unidades paisaxísticas en Galicia e 

España. A organización do territorio en Galicia: a dispersión da poboación en 

pequenos asentamentos ( aldeas ), as parroquias, as vilas e as áreas urbanas.  

5. Características do Estado moderno en Europa. O significado do Renacemento.  

6. Evolución social, política e económica da Península Ibérica na época moderna. A 

monarquía hispánica e a colonización de América.  

7. A Galicia dependente e agraria. Fidalgos e foreiros.  

8. Arte, ciencia e cultura na época moderna. O Barroco galego.  
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Bloque 3. Poboación e sociedade.  

1. A poboación e a evolución histórica da súa distribución. Aplicación dos 

conceptos básicos de demografía á comprensión dos comportamentos 

demográficos actuais, análise e valoración das súas consecuencias no mundo, 

en España e en Galicia. Elaboración e interpretación de datos e gráficos de 

demografía.  

2. A mobilidade da poboación: modalidades, etapas, causas e consecuencias. 

Análise do fenómeno migratorio en Galicia.  

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

Caracterización da sociedade galega, española e europea. Análise e valoración 

relativa das diferenzas culturais.  

4. A transformación das cidades a partir da industrialización, como resposta ás 

novas necesidades sociais. Urbanización do territorio no mundo actual e 

xerarquía urbana. A creación do espazo urbano: diferenciación social e funcional 

nas cidades españolas e galegas. Problemas e planeamento urbano.  

5. O poboamento galego: transformación das formas tradicionais e novo sistema 

urbano.  

B.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Secuencia dos temas 

TEMA 1. O INICIO DA IDADE MEDIA 

1. O FINAL DO IMPERIO ROMANO 

2. OS REINOS XERMÁNICOS 

3.  O IMPERIO BIZANTINO 

4. O ISLAM NA IDADE MEDIA 

5. O IMPERIO CAROLINXIO 

TEMA 2. A SOCIEDADE FEUDAL 

1. AS SEGUNDAS INVASIÓNS 

2. UNS REIS DÉBILES 

3. UNHA SOCIEDADE ESTAMENTAL 

4. A NOBREZA 

5.- OS CREGOS 
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6.- OS CAMPESIÑOS 

TEMA 3. A ÉPOCA DO ROMÁNICO 

1. A CRISTIANDADE 

2. UNHA ARTE RELIXIOSA 

3. A  ARQUITECTURA ROMÁNICA 

4.- ESCULTURA ROMÁNICA 

5.- A PINTURA ROMÁNICA 

TEMA 4. O REXURDIR DAS CIDADES 

1. A PROSPERIDADE ECONÓMICA DO SÉCULO XIII 

2. O RENACER DAS CIDADES 

3. O AUXE DA ARTESANÍA 

4. O REFORZAMENTO DAS MONARQUÍAS 

TEMA 5. A ÉPOCA DO GÓTICO 

1. UNHA CULTURA URBANA 

2. O NACEMENTO DAS UNIVERSIDADES 

3.  A ARQUITECTURA GÓTICA 

4.- ESCULTURA GÓTICA 

5.- A PINTURA GÓTICA 

TEMA 6. AL-ANDALUS 

1.  A HISTORIA DE AL-ANDALUS 

2. UNHA ECONOMÍA PRÓSPERA 

3.  UNHA SOCIEDADE DESIGUAL 

4.  UN MUNDO URBANO 

5.- O LEGADO CULTURAL 

6.-A ARQUITECTURA 

TEMA 7. OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS 

1.  OS NÚCLEOS DA RESISTENCIA CRISTIÁ 

2.  A FORMACIÓN  DO REINO ASTUR-LEONÉS 
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3.  O NACEMENTO DE CASTELA 

4.  DA MARCA HISPÁNICA AOS REINOS E CONDADOS PIRENAICOS 

5.  A ORGANIZACIÓN DOS TERRITORIOS CRISTIÁNS 

6.- O AVANCE DOS REINOS CRISTIÁNS 

7.- AS TRES CULTURAS 

8.- A COROA DE CASTELA 

9.- A COROA DE ARAGÓN 

10.- GALICIA NA IDADE MEDIA 

TEMA 8. A ÉPOCA DOS DESCUBRIMENTOS 

1.  O MUNDO COÑECIDO POLOS EUROPEOS NO SÉCULO XV 

2. CAUSAS DOS DESCUBRIMENTOS 

3. AS EXPLORACIÓNS PORTUGUESAS 

4.- AS EXPLORACIÓN CASTELÁS 

5.- AS CONSECUENCIAS 

TEMA 9. OS CAMBIOS POLÍTICOS ECONÓMICOS E SOCIAIS 

1.  A RECUPERACIÓN DA POBOACIÓN 

2. O CRECEMENTO ECONÓMICO  

3.  A TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

4.- O NACEMENTO DO ESTADO MODERNO 

5.- O REIS CATÓLICOS, EXEMPLO DE MONARQUÍA AUTORITARIA 

TEMA 10. O CAMBIO CULTURAL: RENACEMENTO E REFORMA 

1.  O RENACEMENTO: A ÉPOCA DO HUMANISMO 

2. O  DESENVOLVEMENTO CIENTÍFICO 

3. UN NOVO ESTILO ARTÍSTICO: O RENACENTISTA 

4.  A ARQUITECTURA 

5.  A PINTURA 

6. A ESCULTURA 

7.- A EXPANSIÓN DO RENACEMENTO 
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8.- O CAMBIO RELIXIOSO 

9.- A CONTRARREFORMA 

10.- AS CONSECUENCIAS DA REFORMA 

TEMA 11.  O SÉCULO XVI APOXEO DO IMPERIO ESPAÑOL 

1.  CARLOS V: O INICIO DO REINADO 

2.  O GOBERNO DUN ESTENSO IMPERIO 

3  OS PROBLEMAS DO REINADO 

4.  A MONARQUÍA HISPÁNICA DE FILIPE II 

5.- OS OBXECTIVOS DE FILIPE II 

6.- PROBLEMAS DO REINADO 

7.- A CONQUISTA DE AMÉRICA 

8.- A ORGANIZACIÓN DO IMPERIO AMERICANO 

9.- A EXPLOTACIÓN DAS COLONIAS 

10.- A SOCIEDADE AMERICANA 

TEMA 12. O SECULO XVIII A CRISE DO IMPERIO ESPAÑOL 

1.  O FINAL DA HEXEMONÍA ESPAÑOLA 

2.  A CRISE ECONÓMICA E SOCIAL 

3. GALICIA NA IDADE MODERNA 

4. A HEXEMONÍA FRANCESA 

TEMA 13.  A EUROPA DO BARROCO 

 1.- A MENTALIDADE BARROCA 

2.- CARACTERÍSTICAS DA CULTURA BARROCA 

3.-Á REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

4.- A  ARQUITECTURA BARROCA 

5.- A PINTURA BARROCA 

6.- O SÉCULO DE OURO DA PINTURA ESPAÑOLA 

7.- A ESCULTURA BARROCA 
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8.- O BARROCO GALEGO 

TEMA 14. A POBOACIÓN DO MUNDO 

1. SOMOS MAIS DE 6 MIL MILLÓNS 

2. ONDE VIVIMOS? 

3. COMO SE ESTUDA A POBOACIÓN 

4. DÚAS SITUACIÓNS OPOSTAS: OS PAÍSES RICOS E POBRES 

5.  AS POLÍTICAS DE POBOACIÓN 

6.  A POBOACIÓN ESPAÑOLA 

7. A POBOACIÓN GALEGA 

TEMA 15. UNHA POBOACIÓN DIVERSA 

1. A SOCIEDADE SEGUNDO A SÚA ESTRUTURA ECONÓMICA E SOCIAL 

2. A DIVERSIDADE CULTURAL 

3. GRANDES RETOS CULTURAIS DE HOXE 

4. AS LINGUAS DO MUNDO 

5. AS RELIXIÓNS DO MUNDO 

TEMA 16. A DIVERSIDADE DENTRO DE CADA SOCIEDADE 

1. AS PERSOAS AGRÚPANSE EN SOCIEDADE 

2. A DIVERSIDADE DE GRUPOS SOCIAIS 

3. A SOCIEDADE TEÑEN UNHA ESTRUTURA 

4. AS SOCIEDADES CAMBIAN 

5. A SOCIEDADE OCCIDENTAL ACTUAL 

6. A SOCIEDADE GALEGA ACTUAL 

7. OS PROBLEMAS SOCIAIS 

8. O CONFLITO SOCIAL 

TEMA 17.- O HABITAT RURAL E O HABITAT URBANO 

1.O HABITAT RURAL 

2. O HABITAT URBANO 

3.- A PAISAXE URBANA 
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4. A ESTRUTURA DAS CIDADES 

5. A EXPLOSIÓN URBANA 

6. A REDE URBANA MUNDIAL 

7. AS CIDADES NOS PAÍSES SUB DESENVOLVIDOS 

8. AS CIDADES NOS PÁISES DESENVOLVIDOS 

 

TEMA 18.- AS CIDADES EN EUROPA : ESPAÑA E GALICIA 

1. A LONGA HISTORIA DAS CIDADES EUROPEAS 

2. AS CIDADES DA UNIÓN EUROPEA 

3. A POBOACIÓN RURAL EN ESPAÑA 

4.- A POBOACIÓN URBANA EN ESPAÑA 

5.- A XESTIÓN DAS CIDADES ESPAÑOLAS 

6. OS PROBLEMAS URBANOS 

7. POBOAMENTO EN GALICIA 

8. A POBOACIÓN RURAL EN GALICIA 

9. A POBOACIÓN URBANA EN GALICIA 

10. AS CIDADES GALEGAS 

Distribución temporal 

 

2º ESO 

 

1ª Avaliación 

Desde o Tema 1, O inicio da Idade 

Media, ata o Tema 6, Al-Andalus 

  

2ª Avaliación 

 

Desde o Tema 7, Os reinos cristiás 

hispánicos,  ata o Tema 12, O século 

XVIII.A crise do Imperio español 

 3ª Avaliación 

 

Desde o Tema 13, A Europa do 

Barroco, ata o Tema 18, As cidades en 

Europa: España e Galicia 
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A previsión é orientativa podendo sufrir variacións en función de desenvolvemento 

do curso e dos grupos.   

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Son os seguintes, establecidos polo Decreto 133/2007 

1. Describir os trazos sociais, económicos, políticos, culturais e artísticos que 

caracterizan a Europa medieval a partir das funcións desempeñadas pola 

nobreza, o clero e o campesiñado e recoñecer a súa evolución ata a aparición 

do Estado moderno.  

Trátase de comprobar se os alumnos e alumnas recoñecen os elementos 

básicos que caracterizan a economía feudal, o papel social dos distintos 

estamentos coas súas relacións, identificando os cambios sociais,culturais e 

artísticos que introduce o renacemento das cidades e o fortalecemento 

progresivo da autoridade monárquica ata a aparición do Estado moderno. 

2. Situar no tempo e no espazo as diversas unidades políticas que coexistiron na 

Península Ibérica durante a Idade Media, distinguindo as súas peculiaridades e 

recoñecendo na España actual exemplos da pervivencia do seu legado cultural e 

artístico, particularmente no mundo urbano.  

Pretende coñecer como se identifican as distintas etapas na formación e 

consolidación dos reinos cristiáns e de Al-Andalus, as características 

políticas,económicas, sociais e culturais fundamentais e se recoñece a súa 

contribución cultural e artística a partir da análise dalgunhas obras relevantes 

e, en particular,a pervivencia destas contribucións nas cidades de orixe cristiá e 

musulmá. 

3. Valorar a identidade do período medieval galego nos seus momentos 

fundamentais, destacando o papel hexemónico que exerce a Igrexa na 

economía, na cultura ou na articulación do poboamento e establecendo unha 

relación entre as súas crises sociais e a xeral do feudalismo.  

Trátase de saber se o alumnado é quen de situar no tempo e valorar o 

momento de auxe do Reino de Galicia e as súas manifestacións culturais e 

sociais.Tamén, se sabe interpretar a significación particular do movemento 

irmandiño. 

4. Distinguir os principais momentos na formación e evolución do Estado moderno 

destacando as características máis relevantes da monarquía hispánica e do 

imperio colonial español.  
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Trátase de comprobar se se identifican as distintas etapas da monarquía 

hispánica e as súas características políticas, así como o seu relevo na 

hexemonía europea, recoñecendo a importancia económica e política,para 

España e para América, do descubrimento ea formación do imperio colonial 

español. Así mesmo,destacar a posición dependente de Galicia neste contexto 

temporal e a particular forma de relación socioeconómica que se establece no 

mundo rural galego. 

5. Identificar e localizar os principais estilos artísticos do Medievo e da Idade 

Moderna, e aplicar ese coñecemento á análise dalgunhas obras e autores 

representativos destes estilos. 

Trátase de comprobar se as alumnas e os alumnos diferencian os elementos 

básicos dos estilos artísticos medievais e da Idade moderna, 

contextualizándoos e subliñando a importancia dos estilos Románico e Barroco 

en Galicia. 

6. Describir os factores que condicionan os comportamentos e movementos 

demográficos, utilizando os conceptos e indicadores básicos, caracterizando as 

tendencias predominantes e aplicando este coñecemento á análise do actual 

réxime demográfico de Galicia e España.  

 

Preténdese avaliar se o alumnado coñece e se as alumnas e os alumnos son 

capaz de explicar, co vocabulario axeitado, as tendencias demográficas e as 

súas causas, utilizando estes coñecementos para analizar os contrastes, 

problemas e perspectivas que actualmente existen en Galicia, en España e no 

mundo. Do mesmo xeito, terán que analizarse as etapas da emigración galega 

e as súas consecuencias. 

7. Identificar os trazos que caracterizan as sociedades actuais distinguindo a     

diversidade de grupos sociais que as configuran, e expoñendo algunha situación 

que reflicta a desigualdade social.  

Trátase de avaliar se se coñecen os trazos da organización social, identificando 

os cambios que se produciron nos últimos tempos na familia, na mobilidade 

social, nos valores, ...., analizando os contrastes que se producen en diferentes 

áreas do mundo.Adoptarase unha actitude crítica fronte a manifestacións 

sexistas,racistas.... 
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8. Analizar o crecemento das áreas urbanas e as súas novas modalidades, a 

diferenciación social e funcional do espazo urbano e algúns dos seus problemas, 

aplicando este coñecemento a exemplos de cidades españolas e galegas.  

Trátase de coñecer se o alumnado é consciente das causas que provocan o 

aumento da poboación urbana. Tamén se trata de avaliar, a través dalgún 

exemplo galego, se se identifican os sectores e funcións do espazo urbano e se 

se analizan os seus problemas e impactos, propoñendo medidas que contribúan 

a melloralo. 

9. Realizar de forma individual e tamén en grupo, coa axuda do profesor, un 

traballo sinxelo de carácter descritivo sobre algún pazo ou mosteiro da comarca, 

utilizando fontes diversas (prensa, bibliografía, páxinas web, ....), seleccionando 

a información máis relevante, integrándoa nun esquema ou guión e 

comunicando os resultados do estudo de forma intelixible. 

Trátase de avaliar en que medida o alumnado é capaz de planificar e realizar 

un pequeno traballo de síntese ou indagación, se selecciona información 

pertinente en función do obxectivo proposto e a organiza adecuadamente. Por 

outra parte, permite comprobar se asume con  responsabilidade as tarefas que 

lle corresponden como membro dun grupo 

5.   METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

As liñas metodolóxicas xerais son as xa indicadas para toda a etapa e as 

recollidas na fundamentación da programación. Dun xeito global a metodoloxía 

procurará ser dinámica e para iso complementará a exposición oral do docente co 

uso e elaboración de gráficos  e material cartográfico . Procurarase a utilización de 

mapas mudos onde se realizarán tarefas de localización. Asemade procurarase 

motivar ao alumnado a través do análise da prensa,  exposicións e debates que 

favorezan a participación oral, a toma de decisións e a implicación coa realidade. 

Incidirase no traballo descritivo de imaxes (reais, diapositivas...) Incidirase na 

realización de comentarios sinxelos e dirixidos para obter conclusións, causas e 

consecuencias dos fenómenos estudados. O docente prestará atención o traballo 

diario no caderno de clase onde se anotarán resumos, esquemas, cadros 

comparativos, vocabulario específico e exercicios e polo que será esencial a súa 

ordenación e boa presentación.  

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

O libro de texto é Historia de 2º ESO. Obradoiro Santillana. Proxecto A 

Casa do Saber. Estamos a aproveitar os fondos gratuitos pero os exemplares non 

chegan para todos os alumnos polo cal deben compartilos.  O libro de texto 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..188 
 

complementarase con apuntes e materiais fotocopiables cuxo coste correrá a cargo 

do alumno. Tamén se empregará material audiovisual como diapositivas ou vídeos 

e a aula de informática onde se nos ofrece a posibilidade de traballar con conexión 

a Internet e presentacións en Power Point. O alumnado ten a súa disposición os 

fondos bibliográficos da biblioteca. 

7. PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Cuantificarase  

● Coñecementos e procedementos   

● Actitudes, comportamento e traballo  

O alumnado debe ter coñecemento de que é necesario e obrigatorio 

● Traer as clases o libro de texto e aquel material que o profesor demande. 

Non cumprir este requisito non exime de facer as tarefas correspondentes. 

● Deberá manter a asignatura ao día informándose non caso de que haxa 

faltas, aínda xustificadas 

● Debe ter un comportamento correcto para cos compañeiros e co 

profesorado sen impedir o desenvolvemento normal das clases  

Si se cumpre o anterior o docente, cualificará observando os seguintes 

elementos: 

● Chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias 

● Organización e disposición do material de traballo ( orden, actualización do 

caderno de clase) 

● Participación activa  

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e as 

indicacións 

● Actitude  

Estes datos figurarán no caderno do profesor.  

A promoción no departamento de CCSS, Xeografía e Historia estrutúrase do 

seguinte xeito: A nota de cada unha das tres avaliacións é produto da nota 

especifica da materia obtida a partires de exames, controles, exercicios, traballo e 

actitudes e, de ser o caso,  das obtidas nas actividades de recuperación e reforzo 

A promoción estará condicionada a ter superada cada unha das avaliacións a través 

da nota específica ou ben das actividades de recuperación e reforzo. A nota final 

será unha media aritmética das tres avaliacións superadas 
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A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora no 

proceso de ensino-apendizaxe do alumno co obxecto de detectar dificultades, 

averiguar causas e en consecuencia adaptar as actividades.  

Como se establece na orde do 21 de decembro de 2007 A avaliación inicial será o 

punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do 

currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación 

que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno. 

No Departamento realizaranse probas para a Avaliación inicial con: 

● Probas escrita nos que detectar a capacidade comprensiva e expresiva 

● Exercicios 

● Lecturas  

A avaliación inicial ten por finalidade determinar os coñecementos previos do 

alumnado e non condiciona a cualificación nas avaliacións nin na nota final. 

 

Na avaliación ordinaria teranse en conta 

● probas obxectivas escritas: exames e controles 

● actitude, participación na clase e realización das tarefas 

● elaboración e presentación de traballos individuais ou grupais 

O alumnado que se ausente terá que procurar manter ao día o material co que se 

teña traballado. No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un 

xustificante oficial que explique a ausencia á convocatoria inicial.  

A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas 

nas avaliacións, senón tamén da estimación fundada do profesor a través da 

avaliación cualitativa realizada por el ó longo do curso atendendo á progresión ou 

retroceso nas aprendizaxes do alumno. 

Para avaliación do  alumnado que perdeu a posibilidade de que lle 

sexa aplicado o dereito a  avaliación continua seguirase o seguinte 

procedemento: Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que 

constan no regulamento de réxime interno,  o dereito a avaliación continua no 

Departamento elabóranse un exame final de avaliación de toda a materia. Neste 

exame incluiranse todos os contidos traballados durante o curso e constará de 

cuestións extraídas entre os contidos mínimos que figuran na programación. 

Considerarase avaliación positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior 

a 5.  
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8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A.-AVALIACIÓN CONTINUA E ORDINARIA 

Cuantificarase:  

1.-Coñecementos e procedementos que representarán, como máximo,un 80 % 

da nota 

● A través de probas escritas e traballos que se realicen 

● En cada avaliación haberá como mínimo un exame escrito. 

● Ao ser avaliación continua a partir do segundo exame pódense incluír 

cuestións do primeiro e polo tanto non se contemplan os exames de 

recuperación agás no caso que o profesor o considere oportuno. Para 

recuperar a materia ao longo do curso o profesorado poderá realizar: 

o Probas de recuperación de contidos conceptuais  

o Exercicios de reforzo para aquel alumnado que o precise. 

o  Realización daquelas tarefas, exercicios ou traballos que non se 

realizasen ou foran considerados non aptos 

2.-Actitudes, comportamento e traballo que representará, como mínimo, un 

20% da nota. 

Precisións 

● Unha vez coñecidas as dificultades , necesidades e realidades do alumnado o 

docente, tras consultalo co departamento, modificará estas porcentaxes 

axustándoas a esa realidade 

● En cada avaliación é necesario obter unha nota mínima en coñecementos e 

procedementos, a establecer polo docente, para poder sumar o nota obtida 

no apartado de actitudes, comportamento e traballo.  

● Os traballos non entregados ou considerados insuficientes-non aptos, así 

como unha actitude negativa significarán un suspenso condicional na 

avaliación. Será preciso realizalos e rectificar actitudes para poder recuperar 

a avaliación. 

B.-PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO   

O D133/2007do 5 de xullo(DOG 13 de xullo de 2007) no art.12,6 especifica o 

seguinte Coa finalidade de lle facilitar ao alumnado a recuperación das materias coa 

avaliación negativa, a Consellería de Educación e Ordenación  Universitaria 

determinará as condicións e regulará o procedemento para que os centros 
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organicen as oportunas probas extraordinarias en cada un dos cursos. As probas 

extraordinarias realizaranse no mes de setembro. 

 Tendo en conta que o Art. 11º do antedito Decreto indica  que: 

1 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da educación secundaria 

obrigatoria será continua e diferenciada segundo as distintas materias do curriculo. 

2 O profesorado avaliará o alumnado tendo en conta todos os elementos que 

compoñen o currículo 

3 Os criterios de avaliación das materias serán referentes fundamentais para 

valorar o grao de adquisición das competencias básicas e de consecución dos 

obxectivos 

O departamento baseandose no indicado no D 133/2007 estabrece  o seguinte 

sistema de cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro: 

Como norma xeral haberá unha proba escrita puntuada sobre 10 na que será 

necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a materia.  

Agora ben, como a combinación entre o currículo e as capacidades, necesidades, 

aptitudes e realidades dos discentes plantexa problemas que poden levar a 

situaciones contradictorias que impidan superar a materia a certos alumnos, o 

Departamento contempla a posibilidade de que, en certos casos que serán 

analizados polo departamento, se realicen outro tipo de probas:  

● O docente atendendo ao currículo e a individualidade do discente e poderálle 

mandar a este realizar exercicios, tarefas e traballos que deberán ser 

entregados na data do exame de setembro. Estes traballos, previo acordo 

do departamento, cuantificaránse  do seguinte xeito segundo as súas 

características: 

-Os exercicios, tarefas e traballos suporán como mínimo un 20% da nota. O 

exame de setembro que versa sobre contidos e procedementos suporá como 

máximo un 80% sendo necesario obter un 3,5 neste apartado para sumar a 

nota obtida polo apartado anterior. 

9. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN 

POSITIVA 

É necesario acadar uns niveis mínimos xerais  por parte do alumnado ben 

nas probas de xuño ou de setembro. Estes son: 
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CONVOCATORIA ORDINARIA DE XUÑO 

A. Coñecementos e procedementos 

1. Adquirir o dominio dun vocabulario histórico e xeográfico sinxelo e expresalo 

con corrección 

2. Dominar a localización xeográfica e cronolóxica sinxela 

3. Coñecer as causas e consecuencias nos feitos e procesos históricos 

distinguindo a súa natureza 

4. Buscar, obter e seleccionar de información do contorno, de fontes escritas, 

iconográficas, gráficas, audiovisuais e proporcionadas polas tecnoloxías da 

información 

5. Recoñecer os elementos básicos que caracterizan os estilos artísticos e 

interpretación de obras significativas considerando o seu contexto. Valoración 

da herdanza cultural e do patrimonio artístico como riqueza que hai que 

preservar e colaborar na súa conservación 

6. Analizar algún aspecto da época medieval ou moderna relacionado cun feito 

ou situación relevante da actualidade: as orixes da organización parroquial, o 

Camiño de Santiago, a peste negra, o SIDA,....  

7. Coñecer os principais rasgos dos séculos medievais,a orixe e expansión do 

Islam. Coñecer os elementos básicos da sociedade, a economía e o poder na 

Europa feudal. Coñecer os rasgos  das vilas, da cidade e o intercambio 

comercial. A cultura e a arte medieval. 

8. Adquirir os coñecementos básicos da sociedade, a cultura, a economía e a 

política da Galiza da Idade Media. 

9. Recoñecer as dúas etapas fundamentais na Galiza medieval : A era 

Compostelán e a crise baixomedieval  

10. Coñecer as principais características do Estado moderno en Europa. O 

significado do Renacemento. 

11. Coñecer a evolución social, política e económica da Península Ibérica na época 

moderna. Coñecer as principais características da monarquía hispánica e a 

colonización de América.  

12. Coñecer o devir histórico da Galiza dependente e agraria 

13. Coñecer as principais características da Arte, ciencia e cultura na época 

moderna 

14. Coñecer as interaccións entre os grupos humanos e o medio así como as 

principais unidades paisaxísticas en Galicia 
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15. Coñecer a aplicación dos conceptos básicos de demografía á comprensión dos 

comportamentos demográficos actuais, análise e valoración das súas 

consecuencias no mundo, en España e en Galicia. 

16. Elaboración e interpretación de datos e gráficos de demografía 

17. Coñecer as principais características da mobilidade da poboación no decurso 

da historia: modalidades, etapas, causas e consecuencias. Coñecer ao 

fenómeno migratorio na historia de Galiza 

18. Coñecer os aspectos da organización urbana , o espazo urbano e evolución e 

analizar exemplos concretos 

19. Distinguir a pluralidade das sociedades actuais 

20. Interpretar e analizar gráficos, mapas e debuxos que teñan relación cos 

temas tratados 

 Actitudes comportamento e traballo 

● Traer sistemáticamente  a clase o libro de texto e aquel material que o 

profesor demande.  

● Facer as tarefas indicadas, contestar as chamadas na aula, ter organizado e 

completo o material de traballo e o caderno de clase  

● Amosar un comportamento correcto para cos compañeiros e co profesorado  

● Participar activamente na súa aprendizaxe  

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados as indicacións e no 

prazo e data establecidos 

● Amosar unha actitude positiva respecto a materia 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

A Coñecementos e procedementos 

1. Adquirir o dominio dun vocabulario histórico e xeográfico sinxelo e expresalo con 

corrección 

2. Dominar a localización xeográfica e cronolóxica sinxela 

3. Coñecer as causas e consecuencias nos feitos e procesos históricos distinguindo 

a súa natureza 

4. Buscar, obter e seleccionar de información do contorno, de fontes escritas, 

iconográficas, gráficas, audiovisuais e proporcionadas polas tecnoloxías da 

información 

5. Recoñecer os elementos básicos que caracterizan os estilos artísticos e 

interpretación de obras significativas considerando o seu contexto. Valoración 

da herdanza cultural e do patrimonio artístico como riqueza que hai que 

preservar e colaborar na súa conservación 
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6. Analizar algún aspecto da época medieval ou moderna relacionado cun feito ou 

situación relevante da actualidade: as orixes da organización parroquial, o 

Camiño de Santiago, a peste negra, o SIDA,....  

7. Coñecer os principais rasgos dos séculos medievais,a orixe e expansión do 

Islam. Coñecer os elementos básicos da sociedade, a economía e o poder na 

Europa feudal. Coñecer os rasgos  das vilas, da cidade e o intercambio 

comercial. A cultura e a arte medieval. 

8. Adquirir os coñecementos básicos da sociedade, a cultura, a economía e a 

política da Galiza da Idade Media. 

9. Recoñecer as dúas etapas fundamentais na Galiza medieval : A era 

Compostelán e a crise baixomedieval  

10. Coñecer as principais características do Estado moderno en Europa. O 

significado do Renacemento. 

11. Coñecer a evolución social, política e económica da Península Ibérica na época 

moderna. Coñecer as principais características da monarquía hispánica e a 

colonización de América.  

12. Coñecer o devir histórico da Galiza dependente e agraria 

13. Coñecer as principais características da Arte, ciencia e cultura na época 

moderna 

14. Coñecer as interaccións entre os grupos humanos e o medio así como as 

principais unidades paisaxísticas en Galicia 

15. Coñecer a aplicación dos conceptos básicos de demografía á comprensión dos 

comportamentos demográficos actuais, análise e valoración das súas 

consecuencias no mundo, en España e en Galicia. 

16. Elaboración e interpretación de datos e gráficos de demografía 

17. Coñecer as principais características da mobilidade da poboación no decurso da 

historia: modalidades, etapas, causas e consecuencias. Coñecer ao fenómeno 

migratorio na historia de Galiza 

18. Coñecer os aspectos da organización urbana , o espazo urbano e evolución e 

analizar exemplos concretos 

19. Distinguir a pluralidade das sociedades actuais 

20. Interpretar e analizar gráficos, mapas e debuxos que teñan relación cos temas 

tratados 

B Actitudes comportamento e traballo 

● Entrega dos exercicios e traballos teóricos e/ou prácticos indicados polo 

profesor, na data e na hora da convocatoria de setembro para a materia  
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● Presentar ordeado e organizado, o caderno cos contidos, tarefas e prácticas 

indicados polo profesor, na data e na hora da convocatoria de setembro 

para a materia 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ben se trate de medidas de reforzo ou de ampliación o Departamento atende aos 

seguintes principios:  

● Emprego de metodoloxías diversas en función de que o tipo de axuda que 

ofrecen responda ás necesidades que en cada intre necesitan os alumnos.As 

adaptacións en metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir nas 

formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades Estas 

modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

● Actividades de aprendizaxe diferenciadas: reforzo e ampliación. 

 As actividades educativas que se formulen deben situarse entre o que xa saben 

facer os alumnos de maneira autónoma e o que son capaces de facer coa axuda do 

profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que nin sexan demasiado fáciles e, 

por conseguinte, pouco motivadoras para algúns alumnos, nin que estean tan 

afastadas do que poden realizar que lles resulten igualmente desmotivadoras, 

ademais de contribuír a crear unha sensación de frustración nada favorable para a 

aprendizaxe.  Cando se trata de alumnos que manifestan algunha dificultade para 

traballar determinados contidos, débese axusta-lo grao de complexidade da 

actividade e os requirimentos da tarefa ás súas posibilidades.  É preciso ter previsto 

un número suficiente de actividades para cada un dos contidos considerados como 

fundamentais, con distinto nivel de complexidade, que permita traballar estes 

mesmos contidos con esixencias distintas. No material do Proxecto A Casa do 

Saber, nos libros de texto e  nas guías de profesor dispoñemos de material axeitado 

para  desenvolver diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar 

aprendizaxes en función das necesidades concretas. 

11. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES  (1ºESO) 

Establecéronse uns contidos esixibles para o alumnado pendente de 1º  ( segundo 

lexislación LOE )así como uns mínimos que coinciden cos mínimos do curso de 

referencia. Nos métodos de traballo e no que atinxe aos criterios de avaliación, 

remitímonos á programación xeral de Departamento. 
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1.Contidos esixibles  

● Tema 1.- A representación da Terra 

● Tema 2.- O relevo terrestre 

● Tema 3.- As augas 

● Tema 4.- O tempo e o clima 

● Tema 5.- As paisaxes da Terra 

● Tema 6.- Os continentes: estudo físico 

● Tema 7.- A paisaxe de Europa e de España 

● Tema 8.- A paisaxe de Galicia 

● Tema 9.- As persoas relacionámonos co medio natural 

● Tema 10.- Os riscos naturais 

● Tema 11.- O Paleolítico: os nosos devanceiros máis remotos 

● Tema 12.- O Neolítico e a Idade dos Metais 

● Tema 13.- As civilizacións fluviais: Mesopotamia 

● Tema 14.- O Antigo Exipto 

● Tema 15.- A historia dos gregos 

● Tema 16.- A forma de vida dos gregos 

● Tema 17.- A historia dos romanos 

● Tema 18.- A forma de vida dos romanos 

● Tema 19.- Hispania romana 

● Tema 20.- Galicia na Antigüidade 

 

Os contidos mínimos esixibles son os correspondentes ao Primeiro curso de ESO 

que figuran no apartado 9  

2.Temporalización 

Parciais Temas 

 

1º parcial 

 

Temas 1 A representación da Terra ata o 

10, Os riscos naturais 

 

2º parcial 

Temas 11 O Paleolítico: os nosos 

devanceiros máis remotos ata o 20 Galicia na 

Antigüidade 

O primeiro parcial abrangue as unidades referidas aos aspectos xeográficos, 

mentres que no segundo parcial serían as unidades referidas aos aspectos 
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históricos.  O libro de texto a empregar Xeografía e Historia de 1º ESO. 

Obradoiro Santillana. Proxecto A Casa do Saber  

3. Procedemento e instrumentos de  avaliación 

O alumnado con materias pendentes poder optar por dúas posibilidades: 

 A.Realización de probas escritas. Os contidos esixibles distribuiranse en dúas 

partes. O alumnado disporá de dúas probas que se celebrarán nas datas 

establecidas pola xefatura de estudos e que normalmente son a finais de xaneiro e 

finais de maio. A nota final será a media entre as dúas probas.  

B.Realización de traballos e exercicios 

4.Criterios para superar as materias pendentes mediante avaliación 

continua 

● No caso de escoller a opción A 

Proporcionaráselle ao alumnado a información sobre os contidos mínimos e as 

datas de exames así como a dispoñibilidade a explicar dúbidas.O alumnado fará 

os exames da materia - parciais e/ou final- nas datas establecidas pola Xefatura 

de Estudos 

● No caso de escoller a opción B 

O alumnado recibirá periodicamente uns exercicios e cuestións para ser resoltas 

que deberá entregar nos prazos establecidos e ser consideradas aptas.  Cumprir 

este requisito é preciso para obter unha cualificación suficiente. Se non é así por 

non entregar no prazo establecido ou non ser aptos, o alumnado deberá 

obrigatoriamente que realizar as probas escritas. Establécese un máximo de 

dous traballos sen entregar ou non ser aptos sen causa xustificada para 

realizar o exame da materia correspondente, na data que o profesor encargado 

determine.  

De non acadar unha cualificación positiva en ningunha das dúas opcións, por 

non obter a nota suficiente ou non recoller nin entregar os traballos, non entregar 

no prazo establecido, ou non  ser aptos, o alumnado terá dereito a realizar un 

exame escrito final no mes de maio. De non ter superada a materia pendente 

deberá presentarse á proba extraordinaria de setembro. 

O alumnado pendente de 1ºESO será atendido polo profesor correspondente en 

2º da ESO quen lle proporcionará o material, apoio e información necesario en 

función da opción elixida.  
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O profesor poderá ter en conta tamén a actitude e a evolución progresiva na 

materia que ten o alumno neste 2º curso para podelo valorar positiva ou 

negativamente. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Asistencia a conferencias e exposicións  que teñan lugar no Centro 

Participación nas actividades organizadas durante a Semana Cultural a 

celebrar como todos os anos no mes de abril. Os temas tratados e os grupos a 

quen van destinados determinarase ao longo do curso 

13. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR 

Véxase o epígrafe IV 

14. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE 

INTEGRACIÓN DAS TICs 

O alumnado de segundo curso continúa inmerso no proxecto Abalar. O tratamento 

das TICs  realizarase, en último termo, seguindo as indicacións do Grupo de 

Traballo formado para poñer en práctica o Proxecto Abalar. 

 

Véxase tamén o epígrafe V 
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4  CUARTO CURSO DA ESO  

1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

● Competencia en comunicación lingüística 

-  Definir conceptos históricos. 

-  Explicar as ideas propias.-  Resumir opinións.-  Redactar informes breves.-  

Avaliar informacións.-  Ler e comprender textos históricos. 

● Competencia matemática 

-  Aplicar índices estatísticos. 

-  Comentar táboas estatísticas.-  Interpretar gráficas. 

● Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

-  Interpretar mapas históricos. 

-  Representar informacións históricas. 

● Competencia no tratamento da información e dixital 

-  Buscar, obter e seleccionar información do ámbito, de fontes escritas, 

iconográficas, gráficas, audiovisuais e proporcionadas polas tecnoloxías da 

información. 

-  Elaborar de forma escrita a información obtida. 

-  Transformar a información estatística en gráficos. 

-  Buscar, seleccionar e obter información de fontes documentais, segundo 

criterios de obxectividade e pertinencia, diferenciando os feitos das opinións 

e as fontes primarias das secundarias. 

-  Contrastar informacións contraditorias e/ou complementarias a propósito 

dun mesmo feito ou situación. 

-  Analizar e traballar con textos históricos de especial relevancia. 

● Competencia cultural e artística 

-  Recoñecer os elementos básicos que caracterizan os estilos artísticos e 

interpretar as obras significativas considerando o seu contexto. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..200 
 

-  Valorar a herdanza cultural e o patrimonio artístico como riqueza que hai 

que preservar e colaborar na súa conservación. 

● Competencia social e cidadá 

-  Recoñecer valores democráticos. 

-  Apreciar a pluralidade. 

-  Valorar o papel dos homes e as mulleres como suxeitos da historia. 

-  Recoñecer formas de organización territorial, social e económica. 

-  Valorar os dereitos humanos e rexeitar calquera forma de inxustiza, 

discriminación, dominio ou xenocidio. 

-  Asumir unha visión critica cara ás situacións inxustas e valorar o diálogo e a 

busca da paz na resolución dos conflitos. 

● Competencia para aprender a aprender 

-  Obter información e transformala en coñecemento. 

-  Buscar respostas a problemas históricos. 

-  Elaborar cadros comparativos. 

-  Analizar feitos ou situacións relevantes da actualidade con indagación dos 

seus antecedentes históricos e das circunstancias que os condicionan. 

-  Identificar os compoñentes económicos, sociais, políticos, culturais, que 

interveñen nos procesos históricos e comprender as interrelacións que se 

dan entre eles. 

● Competencia en autonomía e iniciativa persoal 

-  Buscar información sobre feitos históricos. 

-  Planificar debates e enquisas. 

-  Traballar en equipo sobre temas de actualidade. 

-  Aprender dos propios erros. 

2.   OBXECTIVOS 

Establecidos no Decreto 133/2007, son os seguintes 
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1. Obter e relacionar a información de diversas fontes , para distinguir 

información, opinións, xuízo de valor e ser quen de tratala de xeito 

autónomo e crítico 

2. Manexar e interpetar distintos instrumentos de traballo xeográfico e 

histórico como textos, gráficos, mapas, fotografías, obras de arte, 

estatísticas...como medio para obter información. 

3. Coñecer as principais etapas, períodos da cronoloxía histórica e 

acontecementos relevantes 

4. Entender as nocións de simultaneidade e cambio, momentos e procesos que 

caracterizan o tránsito entre períodos ou etapas históricas dende o século 

XVIII ata a actualidade 

5. Explicar os factores que inflúen nos feitos ou procesos históricos 

significativos para recoñecer a natureza, xerarquización e interrelación das 

causas e consecuencias así como a súa extensión no tempo 

6. Identificar partindo da sociedade de Antigo Réxime os cambios producidos 

no século XVIII e como condicionou a traxectorira dos feitos históricos 

posteriores. 

7. Entender o caracter centralizador e reformista do despotismo ilustrado tanto 

en España como en Galicia así como o esforzo de mellora económica e 

reivindicativo da cultura propia 

8. Interpretar os cambios aportados pola revolución industrial no terreo da 

produción cos diferentes ritmos de implantación deste proceso en Europa e 

en Galicia, as transformación que dela se derivan como a aparición de 

grupos sociais que planean reivindicacións desde posicións sindicais, 

socialistas ou anarquistas. 

9. Saber explicar as bases políticas, sociais, ideolóxicas e administrativas do 

liberalismo e do nacionalismo e o xeito particular de implantación do Estado 

Liberal en España e Galicia coa significación que ten a desamortización e o 

sistema caciquil 

10. Definir o conepto de imperialismo  e recoñecer os acontecementos máis 

relevantes que explican o protagonismo de Europa durante a época do 

Imperialismo e as consecuencias desta expansión colonial no ámbito das 

relacións internacionais e dos propios países. 

11. Interpretar e identificar os principais acontecementos e procesos así como 

as interacción no panorama internacional das transformación e conflitos 

mundiais da primeira metade do XX, como a revolución rusa, as guerras 

mundiais, a gran depresión e os trazos básicos dos totalitarismos 

contrapoñendoos cos réximes democráticos 
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12. Entender os procesos da descolonización, a aparición do mundo en bloques 

coa súa crise e a problemática conformación dunha nova orde mundial para 

comprender mellor a realidade do presente e ser capaz de analizar algúns 

dos problemas internacional actuais. 

 

13. Comprender as causas da crise da monarquía parlamentaria, as políticas 

reformistas emprendidas durante a Segunda República, a quebra que 

supuxo a guerra civil española 

14. Caracterizar e analizar a evolución do franquismo, tanto aspectos 

económicos como cambios sociais e a posterior transición política ata a 

Constitución do ano 1978 e a consolidación do Estado democrático e 

autonómico dentro do marco da pertenza de España e Galicia á Unión 

Europea. 

15. Describir, interpretar e valorar obras artisticas de diversas etapas ou 

sociedades históricas desde o século XVIII ata hoxe- rococó, neoclasicismo, 

impresionismo, postimpresionismo, vangardas e postvangardas- 

relacionándoas co seu contexto histórico ata percibir semellanzas, 

influencias e diferenzas. 

16. Realización de pequenas investigacións nas que se valore o papel das 

persoas anónimas nos procesos históricos, iniciandose nos métodos de 

investigación elaborando conclusións a partir dos datos recabadoscon 

procedementos sinxelos de indagación propios da historia 

17. Facer o estudo dunha situación do mundo no que vive, buscando 

antecedentes e causas da orixe, aplicando os seus coñecementos para 

prever, desde a lóxica, as posibles consecuencias na que se amose iniciativa 

para planificar o traballo, acceder con certa autonomía ás diversas fontes de 

información, analizar e organizar ata concluir de xeito claro e mediante o 

uso das TICs. 

18. Facer tarefas en grupo, participar en debates e discusión nas que se 

argumente axeitadamente opinións e propostas de xeito critico e tolerante, 

valorando discrepancias e o diálogo como unha solución para os problemas 

da humanidade. 

19. Valorar a diversidade linguistica e cultural de Europa, Galicia  e España 

sendo respetuoso e tolerante cara a actitudes, crenzas e formas de vida 

diferentes. 

20. Apreciar os dereitos, deberes e liberdades das persoas como unha 

consecucion irrenunciable da humanidade e unha condición necesaria para a 
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paz. Denunciar actitudes discriminatorias e inxustas e amosarse solidadario 

con aqueles que estean privados de dereitos. 

3.   CONTIDOS, SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN 

A.- CONTIDOS 

Atendendo ao establecido no Decreto  133/2007 os contidos correspondentes ao 

primeiro curso son: 

Bloque 1. Contidos comúns. 

- Localización no tempo e no espazo dos acontecementos e procesos históricos máis 

relevantes do mundo contemporáneo. Identificación dos factores que interveñen 

nos procesos de cambio histórico, considerando as súas interrelacións. 

Diferenciación de causas e consecuencias e valoración do papel dos homes e as 

mulleres, individual e colectivamente, como suxeitos da historia. 

- Procura, selección e obtención de información de fontes escritas, obtida segundo 

criterios de veracidade e pertinencia, diferenciando os feitos das opinións e as 

fontes primarias das secundarias. Contraste de informacións contraditorias e/ou 

complementarias a propósito dun mesmo feito ou situación. Análise e traballo con 

textos históricos de especial relevancia. 

- Análise de feitos ou situacións relevantes da actualidade, particularmente de 

Galicia, con indagación dos seus antecedentes históricos e das circunstancias que 

os condicionan. 

- Valoración dos dereitos humanos e rexeitamento de calquera forma de 

discriminación ou de dominio. Visión crítica ante as situacións inxustas e valoración 

do diálogo e a procura da paz na resolución dos conflitos. 

- Recoñecemento dos elementos básicos que configuran os principais estilos ou 

artistas relevantes do mundo contemporáneo, contextualizándoos na súa época, e 

interpretación de obras artísticas significativas de arquitectura, artes plásticas, 

literatura e música. 

Bloque 2. Bases históricas da sociedade actual. 

1. Transformacións políticas e económicas na Europa do Antigo Réxime. A crise do 

Estado absoluto. As ideas ilustradas. Reformismo borbónico en España. A 

Ilustración galega: as Sociedades Económicas de Amigos do País. 
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2. Transformacións políticas e socioeconómicas no século XIX. Revolución 

industrial. Liberalismo,nacionalismo e imperialismo: activismo revolucionario para a 

transformación de Europa. Novo modelo sociale movemento obreiro. A exclusión 

das mulleres do espazo público e a súa loita pola igualdade: sufraxismo e dereito á 

educación. 

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

A fin do imperio colonial español. As desamortizacións e a súa importancia en 

Galicia. 

4. Grandes cambios e conflitos na primeira metade do século XX. Imperialismo, 

guerra e revolución. A depresión de 1929 e o auxe dos fascismos. A revolución 

soviética. 

5. Transformacións na España do século XX: crise do Estado liberal; a II República; 

guerra civil e represión en Galicia; franquismo. As reivindicacións periféricas:o 

nacionalismo galego. 

6.Arte e cultura na época contemporánea. 

Bloque 3. O mundo actual. 

1. A orde política e económica mundial na segunda metade do século XX: bloques 

de poder e modelos socioeconómicos. Os procesos de descolonización e terceiro 

mundo. O neocolonialismo. O papel dos organismos internacionais. 

2. Transición política e configuración do Estado democrático en España. O Estatuto 

de autonomía de Galicia. 

3. Proceso de construción da Unión Europea. España e Galicia dentro da Unión 

Europea hoxe. A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 

4. Cambios nas sociedades actuais. Os novos movementos sociais e culturais. Os 

medios de comunicación e a súa influencia. 

5. A desaparición da URSS e a nova orde mundial: globalización e novos centros de 

poder. 

6. Focos de tensión e perspectivas no mundo actual. 

B.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Secuencia dos temas 

Tema 1. O século XVIII: o Antigo Réxime 
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Tema 2.- As revolucións políticas ( 1776-1848) 

Tema 3.- A revolución industrial 

Tema 4.- Nacións e imperios ( 1850-1914) 

Tema 5. España e Galicia no século XIX 

Tema 6.- Tensións e conflitos(1914-1939) 

Tema 7.- A URSS, un novo modelo de Estado 

Tema 8.- Fascismo e nazismo 

Tema 9.- A Segunda Guerra Mundial 

Tema 10.- España e Galicia de 1902 a 1939 

Tema 11.- A Guerra Fría ( 1945-1991) 

Tema 12.- A descolonización 

Tema 13.- O mundo da Guerra Fría 

Tema 14.- A ditadura de Franco 

Tema 15.- O mundo a principios do século XXI 

Tema 16.- España e Galicia na Transición e democracia 

Os contidos do bloque 1 como comúns que son iranse traballando en cada un dos 

outros bloques 

Distribución temporal 

4º ESO AVALIACIÓN TEMAS 

 
1ª AVALIACIÓN 

Desde o Tema 1 O século XVIII: o Antigo Réxime 

ata o Tema 5 España e Galicia no século XIX 

 
2ª AVALIACIÓN 

 Desde o Tema 6 Tensións e conflitos(1914-1939) 

ata o Tema 10.- España e Galicia de 1902 a 1939 

 

3ª AVALIACIÓN 

Desde o Tema 11, A Guerra Fría ( 1945-1991) ata o 

Tema 16, España e Galicia na Transición e 

democracia 
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Esta temporalización é meramente orientativa  e pode verse modificada 

atendendo á evolución do curso e do grupo. 

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación é continua e integradora aínda que diferenciada segundo as distintas 

áreas e materias. O modelo avaliativo é de carácter procesual-formativo e a través 

dese proceso identifícanse logros, dificultades e erros para incidir sobre eles. A 

avaliación das aprendizaxes será continua e levarase a cabo tendo en conta os 

obxectivos educativos así como os criterios de avaliación que a continuación se 

sinalan: 

1.-Situar no tempo e no espazo períodos, feitos e procesos históricos relevantes 

aplicando as convencións habituais no estudo da historia.  

Trátase de avaliar se as alumnas e os alumnos coñecenas principais etapas e 

períodos cronolóxicos e seson capaces de comprender as nocións de simultaneidade 

e cambio, e os momentos e procesos que caracterizan o tránsito dunhas etapas a 

outras, aplicando estas nocións á evolución histórica desde o século XVIII ao 

momento actual 

2. Identificar as causas e consecuencias de feitos e procesos históricos 

significativos, establecendo conexións entre elas e recoñecendo a causalidade 

múltiple que comportan os feitos sociais. 

Trátase de comprobar que se é capaz de explicar os factores que inflúen nun feito 

ou proceso histórico significativo,recoñecendo a natureza, xerarquización e 

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

3. Expoñer as características sociais, económicas e políticas do Antigo Réxime 

derivando delas as transformacións que se producen en Europa no século XVIII e 

explicando os trazos significativos do reformismo borbónico en España e en Galicia. 

Trátase de comprobar, partindo do coñecemento dos trazos xerais da sociedade no 

Antigo Réxime, que se recoñecen os cambios producidos no século XVIII, 

describindo o carácter centralizador e reformista do despotismo ilustrado en España 

e Galicia, destacando neste caso os esforzos de mellora económica e a 

reivindicación dunha cultura propia 

4. Identificar os trazos fundamentais das revolucións industriais e liberal-

burguesas, valorando os grandes procesos de transformación que experimentou o 

mundo occidental, e analizando as particularidades destes procesos en España e 

Galicia en comparación con outros exemplos representativos. 
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Búscase comprobar que se recoñecen os cambiosque a revolución industrial 

introduciu na produción eos diferentes ritmos de implantación do proceso enEuropa 

e en Galicia, así como as transformacións quedela se derivan coa aparición de 

grupos sociais queplanean reivindicacións desde posicións sindicais,socialistas ou 

anarquistas. Tamén, comprobar se seidentifican e se saben explicar as bases 

políticas,sociais, ideolóxicas e administrativas do liberalismo edo nacionalismo e o 

xeito particular de implantacióndo Estado liberal en España e en Galicia, coa 

significaciónque ten o proceso desamortizador e o sistemacaciquil. 

5. Explicar as razóns da hexemonía política e económica dos países europeos desde 

a segunda metade do século XIX, identificando os conflitos e problemas que 

caracterizan estes anos, tanto entre como dentro dos estados, especialmente os 

relacionados coa expansión colonial e coas tensións sociais e políticas. 

Trátase de avaliar que se coñecen os acontecementos máis relevantes que explican 

o protagonismo de Europa durante a época do imperialismo e as consecuencias 

desta expansión colonial no ámbito das relaciónsinternacionais e dos propios 

países. 

6. Caracterizar e situar cronolóxica e xeográficamente as grandes transformacións 

e conflitos mundiais que tiveron lugar na primeira metade do século XX. 

Preténdese valorar se se identifican os principais acontecementos e procesos e as 

súas interaccións no panorama internacional desta época -como son a revolución 

rusa, as guerras mundiais, a gran depresión-, e os trazos básicos dos totalitarismos 

contrapoñéndoos cos réximes democráticos. 

7. Analizar os procesos de cambio desde a segunda metade do século XX, e aplicar 

este coñecemento á comprensión dalgúns dos problemas internacionais máis 

destacados da actualidade. 

Trátase de comprobar que o alumnado é quen de analizar os procesos de de 

descolonización, a división do mundo en bloques, a súa crise e a problemática 

conformación dunha nova orde mundial, co fin de comprender mellor a realidade 

presente. Será de interese comprobar a capacidade de analizar algúns problemas 

internacionais actuais á luz dos acontecementos citados. 

8. Identificar e caracterizar as distintas etapas da evolución política, social e 

económica de España e de Galicia durante o século XX e os avances e retrocesos no 

camiño cara á modernización económica, á consolidación do sistema democrático, e 

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

parlamentaria, as políticas reformistas emprendidas durante a Segunda República, 

a quebra que supón a guerra civil, a caracterización e evolución do franquismo –

desenvolvemento económico e cambios sociais- e a transición política ata a 

Constitución de 1978, e a consolidación do Estado democrático e autonómico no 

marco da pertenza de España e de Galicia á Unión Europea. 

9. Realizar traballos individuais e en grupo sobre algún foco de tensión política ou 

social no mundo actual, indagando os seus antecedentes históricos, analizando as 

causas e previndo posibles desenlaces, utilizando para iso diversas fontes de 

información, incluídas as que permitan obter interpretacións diferentes ou 

complementarias dun mesmo feito. 

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para abordar, asesorado polo 

profesor, o estudo dunha situación do mundo en que vive, buscando os 

antecedentes e causas que a orixinan, aplicando os seus coñecementos para 

prever, desde a lóxica, as súas posibles consecuencias. Tamén de comprobar se ten 

iniciativa para planificar o traballo, acceder con certa autonomía a diversas fontes 

de información, analizar e organizar esta e presentar as conclusións de maneira 

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

10. Realizar en pequeno grupo unha investigación no contorno sobre algún aspecto 

da historia recente, utilizando fontes orais que permitan traballar aspectos de vida 

cotiá e memoria histórica, e procurar conectalos a contextos máis amplos, sendo 

capaz de expoñer e defender as súas conclusións. 

Trátase de comprobar a capacidade do alumnado para valorar o papel que xogan as 

persoas anónimas nos procesos históricos, que se inicie nun método de 

investigación e que sexa capaz de elaborar conclusión sa partir de distintos datos 

que debe saber interpretar. 

5.   METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A metodoloxía procurará ser dinámica e para iso poderase complementar a 

exposición oral do docente co uso de presentacións en Power Point. Iniciación ao 

análise, comentario e composicións de textos históricos, elaboración de eixes 

cronolóxicos e obras de arte. Traballarase con atención a interpretación de distintos 

tipos de gráficos e táboas estatísticas e imaxes das que extraer información. 

Incidirase nos esquemas comparativos dos períodos históricos para asimilar o 

concepto de evolución histórica.  Mesmamente tentarase facer unha selección de 

películas  coas que ilustrar aspectos traballados na aula que se irán programando a 
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medida que se desenvolva o curso. O docente prestará atención o traballo diario no 

caderno de clase onde se anotarán resumos, esquemas, cadros comparativos, 

vocabulario específico e exercicios e polo que será esencial a súa ordenación e boa 

presentación.  

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

No presente curso 2012-13 mantense o libro de texto Historia. Proxecto A Casa 

do Saber. Obradoiro Santillana. Empregaráse tamén a páxina 

www.xanferreira.jimdo , feita e xestionada polo profesor Xoán Ferreira. Isto 

complementarase con textos de distinta procedencia, recortes de prensa, mapas 

mudos, publicacións periódicas, datos locais. Tamén se empregará material 

audiovisual como diapositivas, películas e vídeos e a aula de informática e a 

temática da Historia da Arte, onde se nos ofrece a posibilidade de traballar con 

conexión a Internet e presentacións en Power Point. O alumnado ten a súa 

disposición os fondos bibliográficos da biblioteca 

7. PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Cuantificarase  

● Coñecementos e procedementos   

● Actitudes, comportamento e traballo  

O alumnado debe ter coñecemento de que é necesario e obrigatorio 

● Traer as clases o libro de texto e aquel material que o profesor demande. 

Non cumprir este requisito non exime de facer as tarefas correspondentes. 

● Deberá manter a asignatura ao día informándose non caso de que haxa 

faltas, aínda xustificadas 

● Debe ter un comportamento correcto para cos compañeiros e co 

profesorado sen impedir o desenvolvemento normal das clases  

Si se cumpre o anterior o docente, cualificará observando os seguintes 

elementos: 

● Chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias 

● Organización e disposición do material de traballo ( orden, actualización do 

caderno de clase) 

● Participación activa  

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e as 

indicacións 

● Actitude  

Estes datos figurarán no caderno do profesor.  

http://www.xanferreira.jimdo/
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A promoción no departamento de CCSS, Xeografía e Historia estructúrase do 

seguinte xeito: A nota de cada unha das tres avaliaciacións é produto da nota 

especifica da materia obtida a partires de exames, controles, exercicios, traballo e 

actitudes e, de ser o caso,  das obtidas nas actividades de recuperación e reforzo 

A promoción estará condicionada a ter superada cada unha das avaliacións a través 

da nota específica ou ben das actividades de recuperación e reforzo. A nota final 

será unha media aritmética das tres avaliacións superadas 

A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora no 

proceso de ensino-apendizaxe do alumno co obxecto de detectar dificultades, 

averiguar causas e en consecuencia adaptar as actividades.  

Como se establece na orde do 21 de decembro de 2007 A avaliación inicial será o 

punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do 

currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación 

que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno. 

No Departamento realizaranse probas iniciais para a Avaliación inicial con: 

● Controles nos que detectar a capacidade comprensiva e expresiva 

● Exercicios 

● Lecturas 

A avaliación inicial ten por finalidade determinar os coñecementos previos do 

alumnado e non condiciona a cualificación nas avaliacións nin na nota final. 

Na avaliación ordinaria teranse en conta 

● probas obxetivas escritas: exames e controles 

● actitude, participación na clase e realización das tarefas 

● elaboración e presentación de traballos individuais ou grupais 

O alumnado que se ausente terá que procurar manter ao día o material co que se 

teña traballado. No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un 

xustificante oficial que explique a ausencia á convocatoria inicial.  

A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas nas 

avaliacións, senón tamén da estimación fundada do profesor a través da avaliación 

cualitativa realizada por el ó longo do curso atendendo á progresión ou retroceso 

nas aprendizaxes do alumno. 

Para avaliación do  alumnado que perdeu a posibilidade de que lle sexa 

aplicado o dereito a  avaliación continua seguirase o segunte procedemento: 

Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que constan no 
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regulamento de réxime interno,  o dereito a avaliación continua no Departamento 

elabóranse un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame incluiranse 

todos os contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas 

entre os contidos mínimos que figuran na programación. Considerarase avaliación 

positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a 5.  

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A.-AVALIACIÓN CONTINUA E ORDINARIA 

Cuantificarase:  

1.-Coñecementos e procedementos que representarán, como máximo,un 80 % 

da nota 

● A través de probas escritas e traballos que se realicen 

● En cada avaliación haberá como mínimo un exame escrito. 

● Ao ser avaliación continua a partir do segundo exame pódense incluír 

cuestións do primeiro e polo tanto non se contemplan os exames de 

recuperación agás no caso que o profesor o considere oportuno. Para 

recuperar a materia ao longo do curso o profesorado poderá realizar: 

o Probas de recuperación de contidos conceptuais  

o Exercicios de reforzo para aquel alumnado que o precise. 

o  Realización daquelas tarefas, exercicios ou traballos que non se 

realizasen ou foran considerados non aptos 

2.-Actitudes, comportamento e traballo que representará, como mínimo, un 

20% da nota. 

Precisións 

● Unha vez coñecidas as dificultades , necesidades e realidades do alumnado o 

docente, tras consultalo co departamento, modificará estas porcentaxes 

axustándoas a esa realidade 

● En cada avaliación é necesario obter unha nota mínima en coñecementos e 

procedementos, a establecer polo docente, para poder sumar o nota obtida 

no apartado de actitudes, comportamento e traballo.  

● Os traballos non entregados ou considerados insuficientes-non aptos, así 

como unha actitude negativa significarán un suspenso condicional na 

avaliación. Será preciso realizalos e rectificar actitudes para poder recuperar 

a avaliación. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..212 
 

B.-PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO   

O D133/2007do 5 de xullo(DOG 13 de xullo de 2007) no art.12,6 especifica o 

seguinte Coa finalidade de lle facilitar ao alumnado a recuperación das materias coa 

avaliación negativa, a Consellería de Educación e Ordenación  Universitaria 

determinará as condicións e regulará o procedemento para que os centros 

organicen as oportunas probas extraordinarias en cada un dos cursos. As probas 

extraordinarias realizaranse no mes de setembro. 

 Tendo en conta que o Art. 11º do antedito Decreto indica  que: 

1 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da educación secundaria 

obrigatoria será continua e diferenciada segundo as distintas materias do curriculo. 

2 O profesorado avaliará o alumnado tendo en conta todos os elementos que 

compoñen o currículo 

3 Os criterios de avaliación das materias serán referentes fundamentais para 

valorar o grao de adquisición das competencias básicas e de consecución dos 

obxectivos 

O departamento baseandose no indicado no D 133/2007 estabrece  o seguinte 

sistema de cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro: 

Como norma xeral haberá unha proba escrita puntuada sobre 10 na que será 

necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a materia.  

Agora ben, como a combinación entre o currículo e as capacidades, necesidades, 

aptitudes e realidades dos discentes plantexa problemas que poden levar a 

situaciones contradictorias que impidan superar a materia a certos alumnos, o 

Departamento contempla a posibilidade de que, en certos casos que serán 

analizados polo departamento, se realicen outro tipo de probas:  

● O docente atendendo ao currículo e a individualidade do discente e poderálle 

mandar a este realizar exercicios, tarefas e traballos que deberán ser 

entregados na data do exame de setembro. Estes traballos, previo acordo 

do departamento, cuantificaránse  do seguinte xeito segundo as súas 

características: 

-Os exercicios, tarefas e traballos suporán como mínimo un 20% da nota. O 

exame de setembro que versa sobre contidos e procedementos suporá como 

máximo un 80% sendo necesario obter un 3,5 neste apartado para sumar a 

nota obtida polo apartado anterior. 
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9. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN 

POSITIVA 

É necesario acadar uns niveis mínimos xerais por parte do alumnado ben nas 

probas de xuño ou de setembro para obter unha avaliación positiva (5 puntos sobre 

10). Estes son:  

CONVOCATORIA ORDINARIA 

A.Coñecementos e procedementos 

1. Dominar o vocabulario específico de cada unidade e definilo con claridade e 

precisión 

2. Redactar con claridade e orde un epígrafe dun tema ou unha interpretación 

a partir dun texto, dunha  fotografía ou calquera outra fonte e entregar 

traballos nos prazos establecidos 

3. Ordenación cronolóxica dos principais feitos históricos e recoñecer os 

principais protagonista da historia. 

4. Identificar e analizar movementos artísticos e obras de arte máis 

representativas de cada período e os autores e interrelacionalos cos 

contextos históricos nos que se desenvolven así con influencias anteriores e 

posteriores. 

5.  Coñecer e identificar os elementos básicos e ideólogos que conforman o 

Antigo Réxime: sociedade estamental, absolutismo monárquico, réxime 

señorial comprendendo os elementos que levarán a fin do mesmo. 

Liberalismo económico e revolucionario. 

6. Identificar os trazos principais de diferentes teorías económicas como a 

fisiocracia, mercantilismo e as relacións co poder. 

7. Comprender os principios do absolutismo monárquico e as teorías políticas 

de Hobbes, Bossuet e Locke. 

8. Entender os principios da Ilustración e o Despotismo Ilustrado e os 

protagonistas, así como as consecuencias: culturais, económicas, a división 

de poderes, a declaración de dereitos. 

9. A dinástica borbónica: orixe (guerra de sucesión, Filipe V, Fernando VI e 

Carlos III) e caracteres da súa política interna e externa. 
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10. Coñecer e describi-los principais revolucións políticas do XVIII: a Americana, 

coas causas, desenvolvemento e consecuencias, e a Francesa cos 

antecedentes, proceso  e consecuencias.  

11. Describir a política napoleónica: tratados, novo mapa político 

12. Identificar os caracteres da Europa da Restauración, e coñecer o contido 

ideolóxico do liberalismo¡o, nacionalismo e romanticismo e as 

consecuencias: revolución liberais, independencia dos EEUU e independencia 

das colonias españolas. 

13. Coñecer as características da Revolución Industrial (I e II): factores, 

localización, medios, sectores e as consecuencias como o capitalismo 

industrial, a sociedade de clases e o movemento obreiro 

14. Identificar os trazos significativos do nacionalismo en Europa (Alemaña e 

Italia) e o imperialismo europeo ( orixe, posesións e organización) 

15. Analizar o panorama político da España do XIX: guerra da independencia, 

Cortes de Cádiz e Constitución de 1812. A restauración do absolutismo, o 

reinado de Fernando VII e Isabel II. 

16. Verificar o coñecemento das causas, desenvolvemento e consecuencias da I 

Guerra Mundial e a crise dos anos trinta. 

17. Explicar a revolución de Febreiro de 1917, fin do Tsarismo, o papel de Lenin 

e Stalin na formación da URSS. A ditadura estalinista. 

18. Describir e recoñecer as características dos fascismos italianos e alemán.  A 

evolución, ideoloxía e estructuración en Alemaña. 

19. Identificar causas e describir características da II Guerra Mundial: bloques, 

ofensivas, conferencias de paz, a ONU e consecuencias finales. 

20. Analizar a situación política, económicas social da España do primeiro terzo 

do XX: Alfonso XIII, ditadura de Primo de Rivera, a Segunda República, 

bienios e Fronte Popular 

21. Coñecer as causas, evolución e consecuencias da Guerra Civil 

22. Coñecer e identificar situación mundial no período da Guerra Fría: bloques, 

conflitos, e consecuencias co mundo da guerra fría ( China, xapón, CEE, 

EEUU, URSS) 

23. Analizar os trazos fundamentais da descolonización en Asia, África e Terceiro 

Mundo 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..215 
 

24. Identificar as características e evolución fundamentais do estado franquista: 

política interior,  económica e exterior, oposición e apertura nos anos 60. 

25. Identificar as realidades actuais das principais potencias mundial e 

derradeiros acontencementos, conflitos e transformacións (fin do 

comunismo, globalización, mundo islámico...) 

26. Identificar os trazos sociais económicos e políticos de Galiza en relación aos 

acontecementos históricos que se vaian estudando. 

B Actitudes comportamento e traballo 

● Traer sistemáticamente  a clase o libro de texto e aquel material que o 

profesor demande.  

● Facer as tarefas indicadas, contestar as chamadas na aula, ter organizado e 

completo o material de traballo e o caderno de clase  

● Amosar un comportamento correcto para cos compañeiros e co profesorado  

● Participar activamente na súa aprendizaxe  

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados as indicacións e no 

prazo e data establecidos 

● Amosar unha actitude positiva respecto a materia 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

A. Coñecementos e procedementos 

1. Dominar o vocabulario específico de cada unidade e definilo con claridade e 

precisión 

2. Redactar con claridade e orde un epígrafe dun tema ou unha interpretación 

a partir dun texto, dunha  fotografía ou calquera outra fonte e entregar 

traballos nos prazos establecidos 

3. Ordenación cronolóxica dos principais feitos históricos e recoñecer os 

principais protagonista da historia. 

4. Identificar e analizar movementos artísticos e obras de arte máis 

representativas de cada período e os autores e interrelacionalos cos 

contextos históricos nos que se desenvolven así con influencias anteriores e 

posteriores. 
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5.  Coñecer e identificar os elementos básicos e ideólogos que conforman o 

Antigo Réxime: sociedade estamental, absolutismo monárquico, réxime 

señorial comprendendo os elementos que levarán a fin do mesmo. 

Liberalismo económico e revolucionario. 

6. Identificar os trazos principais de diferentes teorías económicas como a 

fisiocracia, mercantilismo e as relacións co poder. 

7. Comprender os principios do absolutismo monárquico e as teorías políticas 

de Hobbes, Bossuet e Locke. 

8. Entender os principios da Ilustración e o Despotismo Ilustrado e os 

protagonistas, así como as consecuencias: culturais, económicas, a división 

de poderes, a declaración de dereitos. 

9. A dinástica borbónica: orixe (guerra de sucesión, Filipe V, Fernando VI e 

Carlos III) e caracteres da súa política interna e externa. 

10. Coñecer e describi-los principais revolucións políticas do XVIII: a Americana, 

coas causas, desenvolvemento e consecuencias, e a Francesa cos 

antecedentes, proceso  e consecuencias.  

11. Describir a política napoleónica: tratados, novo mapa político 

12. Identificar os caracteres da Europa da Restauración, e coñecer o contido 

ideolóxico do liberalismo¡o, nacionalismo e romanticismo e as 

consecuencias: revolución liberais, independencia dos EEUU e independencia 

das colonias españolas. 

13. Coñecer as características da Revolución Industrial (I e II): factores, 

localización, medios, sectores e as consecuencias como o capitalismo 

industrial, a sociedade de clases e o movemento obreiro 

14. Identificar os trazos significativos do nacionalismo en Europa (Alemaña e 

Italia) e o imperialismo europeo ( orixe, posesións e organización) 

15. Analizar o panorama político da España do XIX: guerra da independencia, 

Cortes de Cádiz e Constitución de 1812. A restauración do absolutismo, o 

reinado de Fernando VII e Isabel II. 

16. Verificar o coñecemento das causas, desenvolvemento e consecuencias da I 

Guerra Mundial e a crise dos anos trinta. 

17. Explicar a revolución de Febreiro de 1917, fin do Tsarismo, o papel de Lenin 

e Stalin na formación da URSS. A ditadura estalinista. 
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18. Describir e recoñecer as características dos fascismos italianos e alemán.  A 

evolución, ideoloxía e estructuración en Alemaña. 

19. Identificar causas e describir características da II Guerra Mundial: bloques, 

ofensivas, conferencias de paz, a ONU e consecuencias finales. 

20. Analizar a situación política, económicas social da España do primeiro terzo 

do XX: Alfonso XIII, ditadura de Primo de Rivera, a Segunda República, 

bienios e Fronte Popular 

21. Coñecer as causas, evolución e consecuencias da Guerra Civil 

22. Coñecer e identificar situación mundial no período da Guerra Fría: bloques, 

conflitos, e consecuencias co mundo da guerra fría ( China, xapón, CEE, 

EEUU, URSS) 

23. Analizar os trazos fundamentais da descolonización en Asia, África e Terceiro 

Mundo 

24. Identificar as características e evolución fundamentais do estado franquista: 

política interior,  económica e exterior, oposición e apertura nos anos 60. 

25. Identificar as realidades actuais das principais potencias mundial e 

derradeiros acontecementos, conflitos e transformacións (fin do comunismo, 

globalización, mundo islámico...) 

26. Identificar os trazos sociais económicos e políticos de Galiza en relación aos 

acontecementos históricos que se vaian estudando. 

 

B Actitudes comportamento e traballo 

● Entrega dos exercicios e traballos teóricos e/ou prácticos indicados polo 

profesor, na data e na hora da convocatoria de setembro para a materia  

● Presentar ordeado e organizado, o caderno cos contidos, tarefas e prácticas 

indicados polo profesor, na data e na hora da convocatoria de setembro 

para a materia 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ben se trate de medidas de reforzo ou de ampliación o Departamento atende aos 

seguintes principios:  

● Emprego de metodoloxías diversas en función de que o tipo de axuda que 

ofrecen responda ás necesidades que en cada intre necesitan os alumnos.As 

adaptacións en metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir nas 

formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades Estas 
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modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

● Actividades de aprendizaxe diferenciadas: reforzo e ampliación. 

 As actividades educativas que se formulen deben situarse entre o que xa saben 

facer os alumnos de maneira autónoma e o que son capaces de facer coa axuda 

do profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que nin sexan demasiado 

fáciles e, por conseguinte, pouco motivadoras para algúns alumnos, nin que 

estean tan afastadas do que poden realizar que lles resulten igualmente 

desmotivadoras, ademais de contribuír a crear unha sensación de frustración 

nada favorable para a aprendizaxe.  Cando se trata de alumnos que manifestan 

algunha dificultade para traballar determinados contidos, débese axusta-lo grao 

de complexidade da actividade e os requirimentos da tarefa ás súas 

posibilidades.  É preciso ter previsto un número suficiente de actividades para 

cada un dos contidos considerados como fundamentais, con distinto nivel de 

complexidade, que permita traballar estes mesmos contidos con esixencias 

distintas. No material do Proxecto A Casa do Saber, nos libros de texto e  nas 

guías de profesor dispoñemos de material axeitado para  desenvolver diferentes 

estratexias de ensino co obxectivo de facilitar aprendizaxes en función das 

necesidades concretas. 

11. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES  (3ºESO) 

Estableceronse uns contidos esixibles para o alumnado pendente de 3º así como 

uns mínimos  que  coinciden cos mínimos do curso de referencia. Nos métodos de 

traballo e no que atinxe aos criterios de avaliación, remitímonos á programación 

xeral de Departamento. 

1.Contidos esixibles  (3º ESO) 

● Tema 1: O espazo físico: o medio natural 

● Tema 2: O medio físico de Europa, España e Galicia. 

● Tema 3.- Os estados do mundo 

● Tema 4.- A U.E. España e Galicia 

● Tema 5.- A poboación mundial 

● Tema 6.- A importancia das migracións 

● Tema 7.- A poboación na UE, España e Galicia 

● Tema 8.- A actividade económica 

● Tema 9.- Unha economía globalizada 

● Tema 10.- A actividade agrícola 
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● Tema 11.- Outras actividades do sector primario 

● Tema 12.- O sector primario  na UE,España e Galicia 

● Tema 13 .- Materias primas enerxía e auga 

● Tema 14.- Os recursos naturais na UE, España e Galicia 

● Tema 15.- A actividade industrial: descolocación e globalización 

● Tema 16.- A industria na UE, España e Galicia 

● Tema 17.- Como son os servizos? 

● Tema 18.- O sector terciario na UE, España e Galicia 

● Tema 19.- O reto do desenvolvemento e o benestar 

Os contidos mínimos esixibles son os establecidos no apartado 9 p.77 

2.Temporalización 

Parciais TEMAS 

1º parcial Desde o Tema 1, O espazo físico: o medio 

natural ata o Tema 9 Unha economía 

globalizada 

 

 

 

2º parcial Desde o Tema 10,A actividade agrícola ata o  

Tema 19 O reto do desenvolvemento e o 

benestar 

 

 

 

O libro de texto a empregar é o Xeografía e Historia de 3º ESO. Obradoiro 

Santiallana. Proxecto A Casa do Saber. 

3. Procedementos e instrumentos de avaliación 

O alumnado con materias pendentes poder optar por dúas opcións. 

A. Realización de probas escritas. 
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Os contidos esixibles distribuiranse en dúas partes. O alumnado disporá de dúas 

probas que se celebrarán nas datas establecidas pola xefatura de estudos e que 

normalmente son a finais de xaneiro e finais de maio. A nota final será a media 

entre as dúas probas. 

 B.Realización de traballos e exercicios 

 Criterios para superar as materias pendentes mediante avaliación 

continua 

● No caso de escoller a opción A 

Proporcionaraselle ao alumnado a información sobre os contidos mínimos e as 

datas de exames así como a disponibilidade a explicar dúbidas. O alumnado fará 

os exames da materia - parciais e/ou final- nas datas establecidas pola Xefatura 

de Estudos 

● No caso de escoller a opción B 

O alumnado recibirá periodicamente uns exercicios e cuestións para ser resoltas 

que deberá entregar nos prazos establecidos e ser consideradas aptas.  Cumprir 

este requisito é preciso para obter unha cualificación suficiente. Se non é así por 

non entregar no prazo establecido ou non ser aptos, o alumnado deberá 

obrigatoriamente realizar probas escritas. Establécese un máximo de dous 

traballos sen entregar ou non ser aptos sen causa xustificada para realizar o 

exame da materia correspondente, na data que o profesor encargado 

determine.  

De non acadar unha cualificación positiva en ningunha das dúas opcións, por non 

obter a nota suficiente ou non recoller nin entregar os traballos, non entregar no 

prazo establecido, ou non  ser aptos, o alumnado terá dereito a realizar un exame 

escrito final no mes de maio. De non ter superada a materia pendente deberá 

presentarse á proba extraordinaria de setembro. 

O alumnado pendente de 3ºESO será atendido polo profesor correspondente en 4º 

da ESO quen lle proporcionará o material, apoio e información necesario en función 

da opción elixida.  

O profesor poderá ter en conta tamén a actitude e a evolución progresiva na 

materia que teñe o alumno neste 2º curso para podelo valorar positiva ou 

negativamente. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

O Seminario pretende achegar ao conxunto do alumnado do centro á realidade 

histórico, xeográfica e artística global e circunstancial. Deste xeito inténtase acadar 

o desenvolvemento de criterios e actitudes de valoración deste entorno así como 

visualizar de xeito directo aqueles contidos de caracter teórico adquiridos nas 

diferentes materias no traballo de aula. 

En atención a estes obxectivos ao comezo de curso 2012-13 programáronse as 

seguintes actividades complementarias e extraescolares, sempre que o permitan a 

dispoñibilidade de profesorado, e os medios económicos: 

Percorridos pola propia vila de Noia e Roteiros. Visita a Sta María,  museo das 

laudas gremiais, San Martiño, San Francisco, casco histórico, muíños da Pedrachán, 

a ponte de Traba... coa finalidade de apreciar e estudar a estrutura urbana (plano, 

rúas, monumentos, articulación do espazo...) e o contorno físico xeográfico da vila 

(relevo, altitude, ubicación...)  

Asistencia a exposicións e conferencias así como aqueles actos culturais que xurdan 

ao longo do desenvolvemento do curso tanto no propio centro como na vila ou nas 

proximidades (Santiago, Coruña...) 

Participación nas actividades organizadas durante a Semana Cultural a celebrar 

como todos os anos no mes de abril. Os temas tratados e os grupos a quen van 

destinados determinarase ao longo do curso 

13.ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR  

Vexase o epígrafe IV  

14. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE 

INTEGRACIÓN DAS TICs 

As TICs abren novas vías de aprendizaxe e modifican o papel do profesor que ten 

que deixar de ser exclusivamente un transmisor de contidos e pasar a ser un 

desencadeador de procesos de aprendizaxe. Os libros de texto actuais ofrecen 

múltiples posibilidades para polas en práctica: direccións utiles en Internet, visitas 

virtuais, Google Earth, Web-Quest, actividades lúdicas...se ben  hai que aclarar que 

os recursos dos que se dispón no centro son limitados e asemade non todo o 

alumnado ten o acceso desexado a estas posibilidades, ben por non ter ordenador, 

ben por non ter conexión a Internet. 

No actual curso tentarase empregar as TICS en: 
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● Presentacións Power Point para explicar algúns temas do currículo na ESO  

● Busca de información na rede, por parte dos alumnos, para facer pequenos 

traballos de investigación  

● Fomentar o uso da busca desta información a través de exercicios con 

preguntas dirixidas 

● Visitas a páxinas de contidos históricos e xeográficos para realización de 

xogos e actividades lúdicas (  

● Visitas virtuais a museos (4º da ESO) e imaxes de arte 

 

A  utilización e realización do anterior (agás nas clases de Arte nas que se dispón 

dun canon de video)  vai a depender en gran parte da disponibilidade que se atope 

nas dúas aulas de Informática, na de Idiomas e nas aulas con canon de video do 

centro. Estas aulas deben ser compartidas cos outros departamentos e ademais 

están ocupadas con preferencia por materias como a Tecnoloxía, Informática e 

Idiomas o cal dificulta e limita en gran medida o seu uso. Máis aínda se temos en 

conta que non dispoñemos nin de pizarras dixitais nen ordenadores en todas as 

aulas 

Véxase tamén o epígrafe V  
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BACHARELATO 
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VIII. CARACTERÍSTICAS E OBXECTIVOS XERAIS DO 

BACHARELATO 

1. CARACTERÍSTICAS XERAIS  DO BACHARELATO 

 

Como expresa o anexo I do Decreto 126/2008, o alumnado comeza o bacharelato 

cunha formación básica na maioría das materias que configuraron os currículos 

anteriores do ensino básico. Nesta nova etapa deberá afondar nalgunha materia xa 

iniciada e adquirir os coñecementos doutras novas, ben sexa entre as comúns, ben 

entre as pertencentes á modalidade e as optativas escollidas de acordo coas súas 

expectativas de futuro, cos seus intereses e coas súas capacidades. 

 

Ben que nesta etapa o tratamento das materias ten que ser máis completo e 

complexo, cómpre non perder de vista o historial académico anterior; será preciso 

partir do xa adquirido para, asentado e interiorizado, avanzar nunha aprendizaxe 

máis reflexiva, crítica e autónoma. 

 

No currículo da etapa anterior as competencias foron o obxectivo que se pretendía 

lograr e o referente fundamental para os criterios de avaliación. Nesta nova etapa, 

aínda sen que figuren neses termos, deberán estar presentes para continuar no seu 

desenvolvemento e permitir un avance máis satisfactorio da formación integral que 

se persegue para cada persoa, coa mirada posta nunha vida social adulta ou na 

continuación de estudos superiores. En calquera dos dous casos, as competencias 

serán precisas ao longo da vida. 

 

No bacharelato, á parte de enriquecerse cos coñecementos das materias comúns e 

das propias da modalidade elixida e das optativas, o alumnado terá que ser quen, 

de forma progresiva, de buscar información nas diversas fontes ao seu alcance, 

sobre aspectos académicos ou profesionais, seleccionala con criterios rigorosos, 

analizala, interiorizala e aplicala en contextos diversos. 

 

Terá que ser quen de atopar mecanismos de resolución de problemas no mundo 

que o rodea.Terá que ser quen de identificar e adoptar distintas estratexias que lle 

faciliten en cada momento adoptar decisións axeitadas fronte aos problemas que 

van xurdindo na actualidade na interacción co contorno. 
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Terá que ser quen de participar activamente na mellora da sociedade, con espírito 

solidario, exercendo os dereitos democráticos de cidadanía. Terá que ser quen de 

detectar as súas fortalezas e carencias de aprendizaxe, de relación e emocionais e 

adoptar actitudes de esforzo e perseveranza para superalas. 

 

En definitiva, precisará ampliar as competencias que desenvolveu ao longo do 

ensino básico e continuar, en distinta forma e medida, ao longo de toda a vida, 

tendo presente que a aprendizaxe será necesaria, tanto para a continuación con 

estudos superiores como para a súa incorporación na vida adulta. 

 

Todas estas necesidades do alumnado precisan dunha práctica docente encamiñada 

aos mesmos obxectivos. Será precisa, xa que logo, unha práctica de aula que 

fomente o traballo interactivo, cooperativo, rigoroso, reflexivo e conectado coa 

realidade e co uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación. Unha 

práctica educativa que teña en conta as diversas fontes de información, que 

fomente a transformación da información en formación, que fomente e participe do 

espírito crítico, empregando o xénero como unha das categorías de análise, a 

investigación e a innovación, o traballo ben feito e a autoavaliación. 

 

Será precisa unha práctica docente que non esqueza a atención á diversidade que, 

aínda que presente dificultades, será fonte de enriquecemento mutuo e nunca fonte 

de conflito. 

2.OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

Segundo o artigo 3º do Decreto 126/2008 O bacharelato contribuirá a desenvolver 

nas alumnase nos alumnos as capacidades que lles 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 madurez persoal e social que lles permita actuar de maneira 

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 existentes e impulsar a 

igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade. 
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d) Reforzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para aproveitar eficazmente as aprendizaxes e mais como medio para o 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar eficazmente e con 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 

forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade de bacharelato elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais dos métodos 

científicos e da investigación. 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 do medio natural e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, autoconfianza e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria,así como o sentido estético, como 

fontes de formacióne enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal 

e social e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

n) Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria. 

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e 

contribuír á súa conservacióne mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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IX.  DESENVOLVEMENTO DO CURRICULO   POR  

MATERIAS E CURSOS 
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X.-2º BACHARELATO 

 

X.I. HISTORIA DE ESPAÑA 

1. CRITERIOS PARA PROGRAMAR A MATERIA  

A materia de Historia de España regulamentada polo Decreto 126/2008, é obxecto 

de exame nas Probas de Acceso á Universidade. Se ben non é obligatorio que os 

alumnos realicen ditas probas ao finalizar o 2º de Bacharelato, que ten carácter 

terminal cara a obter a titulación correspondente, a maioría deles optan por facelas 

o que xunto ao feito de que o calendario escolar prevé a permanencia do 

profesorado para preparar ao alumnado tras finalizar a 3ª avaliación, lévanos a ter 

moi en conta as indicacións do Grupo de Traballo da CIUG á hora de programala. 

O curriculo oficial dedica catro dos cinco bloques de coñecementos ao estudo da 

Historia Contemporánea de España e, pola súa banda, o Grupo de Traballo da CIUG 

nas Orientacións
3
 sobre os contidos só contempla como materia de exame desde o 

impacto da Revolución francesa ata a actualidade. Parece razoable e non prexudica 

a ningún alumno que sen deixar de lado os temas anteriores, incidamos máis nos 

temas que son obxecto das PAU dada  a complexidade conceptual do período e a 

amplitude da materia.   

Atendendo a estas premisas trataremos o bloque As raíces históricas da España 

contemporánea dando “unha visión introdutoria sobre algúns dos trazos máis 

destacados da historia peninsular anteriores ao século XIX” que permitan ao 

alumno “recoñecer e valorar os procesos da historia peninsular anteriores ao século 

XVIII que resultan máis significativos para a comprensión de época contemporánea, 

as súas pegadas na actualidade no conxunto do territorio e as peculiaridades en 

Galicia”, tal e como indica o Decreto 126/2008. Corresponde aos catro primeiros 

temas que figuran na secuenciación de contidos (V. infra). Por outra parte, o 

comentario de textos e a composición serán tratados ao longo do curso traballando 

cos documentos correspondentes a cada tema. 

 

                                       
3
 Seguimos as Orientacións para o curso 2011-2012, xa que as deste curso aínda non foron 

publicadas 
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2.   OBXECTIVOS 

Como expón Decreto 126/2008 o a historia, o estudo da experiencia humana a 

través do tempo, cambiou o seu paradigma e as súas funcións perdendo o carácter 

lexitimador da orde social e política e establecendo como novos obxectivos os 

seguintes:  

-axudar a comprender e a explicar, que non a xustificar, a realidade actual 

- participar na construción da memoria persoal e colectiva e  

-formar unha cidadanía responsable, activa e comprometida coa sociedade  

Esta materia, que parte dos coñecementos e do nivel nas competencias adquiridas 

polo alumnado en etapas educativas anteriores, debe servir para afondar no 

coñecemento crítico da súa herdanza persoal e colectiva. Ademais, debe facilitar a 

toma de conciencia sobre a súa responsabilidade na configuración do presente e do 

futuro, ao entender o pasado, non como o único posible, senón como froito das 

accións e decisións das persoas e colectivos que aprotagonizaron que explican o 

triunfo dunhas opcións concretas, non sempre as mellores. 

 Por outra banda, o seu carácter globalizador a historia permite abordar a realidade 

social desde unha perspectiva interdisciplinaria, imprescindible para abordar a 

complexidade do mundo actual, o que lle permitirá ao alumnado situarse 

persoalmente na sociedade na que vive e participar activamente na construción dun 

mundo mellor. 

A materia atende ao estudo da historia de España, espazo político construído ao 

longo do tempo, e ocúpase tanto do que é común como dos factores de diversidade 

e da especificidade galega.   

Por outra  parte, contén moitos elementos de relación cun marco espacial máis 

amplo, europeo e mundial, no que se atopan boa parte das súas claves 

explicativas, co que contribúe así a situarse conscientemente no mundo e aumenta 

a capacidade de comprensión e tolerancia cara a outras culturas. 

A selección de contidos trata de compaxinar unha visión introdutoria sobre algúns 

dos trazos máis destacados da historia peninsular anteriores ao século XIX cun 

tratamento en profundidade dos procesos de transformación da España 

contemporánea ata o presente, ademais de practicar procedementos propios da 

investigación, abordar a complexidade das explicacións históricas, manexando 

diferentes perspectivas historiográficas e favorecendo a comprensión crítica do 

presente. 
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A organización dos contidos segue unha orde cronolóxica e aborda os aspectos 

político-institucionais, económicos, sociais e culturais, introducindo os novos 

suxeitos da historia, colocando como protagonistas as xentes que sempre quedaron 

fóra (como as mulleres, grupos marxinados, pobos sen voz) e participando na 

construción dunha historia sen exclusións. Préstase tamén atención a aspectos 

tradicionalmente  pouco traballados, como a vida cotiá. 

Trátase, en definitiva, de proporcionar unha explicación das orixes históricas dos 

problemas que máis directamente afectan a sociedade tendo en conta as minorías e 

os colectivos minorizados, xa que o trato recibido e as súas oportunidades son o 

índice máis claro da madurez democrática das sociedades. 

 Esta presentación é compatible cun tratamento que afronte, en unidades de tempo 

máis amplas, a evolución de certos temas que poidan ser suscitados a partir das 

inquedanzas do presente. 

O estudo desta materia debe contribuír ao desenvolvemento de capacidades 

intelectuais tales como a contextualización territorial dos acontecementos e 

procesos históricos; a interrelación de aspectos económicos, políticos, sociais e 

culturais; o tratamento das fontes históricas; a análise e a síntese, a inferencia 

e a interpretación. Terá unha especial importancia o desenvolvemento da 

competencia social e cidadá a través da adquisición de capacidades como a 

tolerancia, o sentido crítico, a actitude aberta ao diálogo e a disposición a compartir 

responsabilidades. 

Estas capacidades aparecen formuladas no primeiro bloque como contidos comúns; 

implican a utilización de metodoloxías activas, participativas e dialóxicas; favorecen 

a innovación do traballo na aula e deberán aparecer de forma relevante nos 

criterios de avaliación. 

En función deste paradigma o ensino da Historia de España no bacharelato terá 

como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1. Identificar e situar no espazo e no tempo os procesos globais e acontecementos 

máis relevantes da historia de España, a súa diversidade territorial e a 

especificidade de Galicia para comprender a xénese da historia recente. 

2. Coñecer e comprender os procesos da historia contemporánea máis 

importantes, tanto pola súa xénese como polas súas repercusións na 

actualidade, observando as interrelacións que se dan entre os feitos políticos, 

sociais, económicos e culturais. 
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3. Desenvolver unha perspectiva integradora da historia de España que respecte a 

pluralidade de identidades que a conforman –non só territoriais, senón tamén 

sociais– e que potencie actitudes de solidariedade. 

4. Situar o proceso histórico español e a súa variedade identitaria no marco 

internacional para poder ver as implicacións e influencias mutuas e ser capaces 

de ter unha idea coherente e articulada da historia. 

5. Distinguir os cambios conxunturais dos trazos que identifican os procesos 

históricos profundos para se capaces de pensar historicamente sobre os 

problemas máis relevantes do mundo actual. 

6. Coñecer o proceso de formación das normas que regulan o ordenamento 

constitucional, promovendo o compromiso cos valores democráticos e o interese 

por participar na vida cidadá. 

7. Valorar e comprender as loitas contra as discriminacións que producen opresión 

e inxustizas, comprometéndose na defensa dos dereitos humanos e tomando 

consciencia da necesidades de ter presentes suxeitos xeralmente silenciados na 

historia, en especial as mulleres. 

8. Seleccionar e interpretar información procedente de diversas fontes aplicando 

as técnicas metodolóxicas propias da materia (composición de textos, 

interpretación de imaxes, mapas, gráficas) para contrastar diversos puntos de 

vista e desenvolver a capacidade de exercer a crítica histórica. 

9. Realizar investigacións de carácter histórico no ámbito de referencia do 

alumnado, manexando fontes como a historia oral, a prensa ou as tecnoloxías 

da información e da comunicación para aproximarse á propia comunidade, 

comprender o carácter provisorio do coñecemento e a diversidade das 

manifestacións históricas. 

3.   CONTIDOS, SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN 

A.- CONTIDOS 

O Decreto 126/2008 establece os seguintes contidos:  

Bloque 1 Contidos comúns 

1. Localización no tempo, no espazo e contextualización de procesos, 

estruturas e acontecementos relevantes da historia de España, identificando 

os elementos que contribuíron a configurar os trazos actuais de Galicia e 

España. 

2. Identificación e comprensión dos elementos de causalidade que se dan nos 

procesos de evolución e cambio para a historia de España e para a 

configuración da realidade actual na súa diversidade. 
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3. Busca, selección e interpretación da información procedente de diversas 

fontes primarias e secundarias: textos, mapas, gráficas, imaxes, tradición 

oral, prensa, así como a proporcionada polas tecnoloxías da información e 

da comunicación, para elaborar explicacións históricas rigorosas e 

comunicalas por escrito ou oralmente. 

4. Análise de temas destacados, como o papel das mulleres na historia ou a 

articulación territorial do Estado, participando en debates en que se aborden 

criticamente as achegas de diferentes puntos de vista. 

5. Elaboración de pequenos traballos de investigación no contorno sobre algún 

momento destacado da historia contemporánea, establecendo conexións cos 

marcos galego, español e europeo e contrastando diferentes interpretacións 

historiográficas. 

 Bloque 2 As raíces históricas da España Contemporánea 

1. As pegadas das primeiras culturas e da dominación romana na Península. 

2. Pluralidade política e cultural da Península na Idade Media: Al-Andalus e os 

reinos cristiáns. Formas de vida e intercambio cultural. A ocupación do 

territorio e consecuencias socioeconómicas. Trazos da Galicia feudal. 

3. Formación da monarquía hispánica. Castela á cabeza dun imperio: o 

mantemento das particularidades dos reinos, con especial atención ao Reino 

de Galicia. 

4. Expansión ultramarina e creación do imperio colonial. O impacto da 

colonización. 

5. Trazos económicos, sociais e políticos do Antigo Réxime. A política 

centralizadora dos Borbóns. O reformismo ilustrado. Galicia no Antigo 

Réxime. 

Bloque 3 Quebra da monarquía absoluta 

1. Guerra e revolución: a guerra contra os franceses e o seu impacto en 

Galicia. A obra de Cádiz: os decretos e a Constitución de 1812. 

2. O reinado de Fernando VII: absolutismo fronte a liberalismo. 

3. Independencia das colonias americanas. 

4. Construción e evolución do Estado liberal burgués. 

5. Reinado de Isabel II: dominio do liberalismo moderado. A guerra carlista e 

acceso ao poder dos liberais. Grupos políticos e papel do exército. 

Inestabilidade política e institucional. 

6. Significado de Sexenio: intentos democratizadores. Da revolución ao ensaio 

republicano. 
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7. O réxime da Restauración: características e funcionamento do sistema 

canovista. A oposición ao réxime. Guerra colonial e crise de 1898. Intentos 

de modernización e crise do sistema. Conflitividade social e problema de 

Marrocos. 

8. O Estado-nación español e os nacionalismos. Evolución do galeguismo. 

Bloque 4 Transformacións económicas e cambios sociais no século xix e 

primeiro terzo do século xx 

1. Transformacións na agricultura e desamortizacións. Características e 

consecuencias da desamortización en Galicia e trazos de modernidade na 

agricultura. 

2. Debilidade e fragmentación do desenvolvemento industrial. Modernización 

dos transportes: o ferrocarril. Emerxencia do sistema financeiro. Debilidade 

do mercado nacional. Desindustrialización e novos sectores en Galicia. 

3. Evolución demográfica. Os movementos migratorios. Efectos da emigración 

en Galicia. 

4. Transformacións sociais: a sociedade de clases. Novos grupos dominantes: 

oligarquías e clases medias. O movemento obreiro e as organizacións 

campesiñas. O agrarismo na Galicia caciquil. Situación da muller e 

movementos feministas. 

5. A quebra do sistema liberal: ditadura e democracia. 

6. O contexto internacional de entreguerras. A ditadura de Primo de Rivera. 

7. A Segunda República. A Constitución de 1931: principios e institucións 

dunha democracia avanzada. O voto feminino. Política de reformas e 

polarización social. O nacionalismo galego, vasco e catalán. 

8. Os gobernos republicanos. Confrontación política e revoltas sociais. As 

reaccións antidemocráticas. 

Bloque 5 Guerra civil e ditadura franquista 

1. Sublevación militar e guerra civil. Dimensión política e internacional do 

conflito. Evolución das dúas zonas: revolución social e conflitos na zona 

republicana; a formación do estado franquista. 

2. O franquismo da posguerra: bases ideolóxicas e sociais. Autarquía e 

illamento internacional. A resistencia da guerrilla. 

3. A consolidación do réxime. Crecemento económico e transformacións 

sociais. Emigración a Europa. A oposición no interior e no exilio. 

4. Elementos de cambio na etapa final do franquismo. A sociedade civil e a 

oposición ao réxime. 

5. A vida cotiá no franquismo. O seu impacto en Galicia. 
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Bloque 6 A España actual 

1. O proceso de transición á democracia, logros e limitacións. A Constitución de 

1978: principios e institucións democráticas. O proceso autonómico e o 

Estatuto de Autonomía de Galicia. 

2. Os gobernos democráticos. Cambios sociais, económicos, lexislativos e 

culturais. A construción do Estado de benestar. 

3. Galicia e España na Unión Europea. O papel de España no contexto 

internacional. 

4. Problemas e perspectivas actuais. 

 

B.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Precisións: seguemento das indicacións do Grupo de Traballo 

de Historia de España da CIUG 

Como xa indicamos, ao ter que compatibilizar o desenvolvemento dos 

contidos oficiais  coas indicacións do Grupo de Traballo respecto ós contidos que 

esixirán no exame das probas de acceso, os compoñentes do Departamento, co fin 

de non prexudicar aos alumnos, acordan seguir as orientacións dadas polo Grupo 

de Traballo para o curso 2009-2010 adicándolle aos Bloques 3,4,5 e 6 recollidos no 

Decreto 126/2008 correspondentes aos Bloques III e IV da Secuenciación a 

meirande parte do curso escolar e non máis de un mes ao Bloque 2 (Bloques I e II 

da Secuenciación). Farase un repaso sumario da evolución histórica de España 

desde a Prehistoria ata a Transición do Antigo Réxime á Idade Contemporánea 

tendo como eixe reitor a evolución da configuración territorial de España. En 

función destas consideracións e facendo fincapé en que seguimos tanto o curriculo 

oficial como as orientacións do Grupo de Traballo cara á proba de acceso á 

Universidade, establecemos a secuenciación dos temas, a súa temporalización e os 

contidos mínimos esixibles.  

 

Secuencia dos temas 

BLOQUE I. AS RAÍCES HISTÓRICAS 

TEMA 1. HISPANIA E GALLAECIA NA ANTIGÜIDADE 

Obxectivos específicos: 
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- Comprender a dificultade de coñecer as orixes do poboamento peninsular e 

os vestixios das primeiras culturas. 

-  Diferenciar as orixes míticas das culturas e pobos peninsulares dos 

coñecementos obtidos a través de fontes científicas e históricas. 

-  Coñecer as principais culturas prerromanas de Hispania e de Gallaecia. 

- Valorar o impacto da romanización na Península Ibérica. 

- Recoñecer algún dos vestixios da civilización romana na actualidade. 

- Reflexionar sobre a chegada e asentamento de pobos de orixe xermánica no 

territorio peninsular. 

Contidos conceptuais: 

- As primeiras culturas. 

- A romanización. 

- Os reinos xermánicos. 

 

Criterios de avaliación: 

- Analizar e comentar mapas, imaxes e textos históricos relacionados cos 

contidos da unidade. 

- Identificar os elementos característicos das primeiras culturas peninsulares. 

- Empregar correctamente a terminoloxía específica da unidade. 

 

TEMA 2. AL-ANDALUS E OS REINOS CRISTIÁNS MEDIEVAIS 

Obxectivos específicos: 

- Comprender a singularidade da convivencia de cristiáns e musulmáns 

durante a Idade Media peninsular. 

- Reflexionar sobre o éxito do avance e rápido dominio musulmán da Península 

despois de 711. 

- Diferenciar o modelo social, económico e cultural dos reinos cristiáns en 

contraste co modelo dos reinos e territorios musulmáns. 

- Apreciar o desenvolvemento económico e cultural alcanzado pola sociedade 

hispana de al-Andalus. 

- Identificar algúns dos vestixios da civilización musulmá presente na 

actualidade. 

- Coñecer a orixe das diferentes unidades territoriais que se foron configurando 

na península ibérica. 

Contidos conceptuais: 

- Esplendor de al-Andalus e a formación dos reinos cristiáns. 
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- A expansión cristiá e a fin de al-Andalus. 

- A sociedade e a monarquía feudal. 

- A crise dos séculos XIV e XV. 

- A Galicia medieval. 

Criterios de avaliación: 

- Analizar e comentar mapas, imaxes e textos históricos relacionados cos 

contidos da unidade. 

- Identificar e caracterizar os trazos característicos do feudalismo peninsular. 

- Empregar correctamente a terminoloxía específica da unidade. 

- Situar no tempo e no espazo as diversas culturas medievais peninsulares. 

- Relacionar fontes de información diversas como explicativas de procesos 

históricos complexos. 

- Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa 

histórica relacionados co contorno máis inmediato do alumnado. 

BLOQUE II. O ANTIGO RÉXIME 

TEMA 3. OS REIS CATÓLICOS E A MONARQUÍA HISPÁNICA 

Obxectivos específicos: 

- Analizar o reinado dos Reis Católicos como o tránsito da Idade Media á Idade 

Contemporánea e o inicio da formación do Estado moderno, coa 

transformación dos órganos de goberno e o reforzo da autoridade nos 

monarcas. 

-  Reflexionar sobre o proceso de exploración e conquista das terras 

descubertas en América e as súas consecuencias. 

- Coñecer o modelo políticos instaurado polos monarcas Austrias na Monarquía 

hispánica. 

- Identificar os distintos territorios que formaron parta da Monarquía hispánica 

nos séculos XVI e XVII. 

- Diferenciar a posición internacional da Monarquía hispánica, hexemónica no 

século XVI e de dificultades e guerras continuas no século XVII. 

- Valorar o papel de Galicia na política internacional dos monarcas Austrias. 

 

Contidos conceptuais: 

- Os Reis Católicos. 

- A Monarquía dos Austrias. 

- Conquista e explotación da América española. 
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- A Galicia dos Austrias. 

  

Criterios de avaliación: 

- Analizar e comentar mapas, imaxes e textos históricos relacionados cos 

contidos da unidade. 

- Identificar e caracterizar os trazos característicos da monarquía hispánica. 

- Empregar correctamente a terminoloxía específica da unidade. 

- Relacionar fontes de información diversas como explicativas de procesos 

históricos complexos. 

- Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa 

histórica relacionados co contorno máis inmediato do alumnado. 

- Demostrar a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa 

adquiridos e traballados con anterioridade. 

 

TEMA 4. A MONARQUÍA BORBÓNICA NO ANTIGO RÉXIME. 1700-1808 

Obxectivos específicos: 

- Identificar os trazos fundamentais que definen o Antigo Réxime hispano. 

- Recoñecer o modelo de organización que introduce a nova dinastía borbónica 

na Coroa de España 

- Valorar o esforzo reformista iniciado polos ilustrados españois e galegos, así 

como as dificultades e limitacións con que se atoparon. 

- Reflexionar sobre o impacto que a Revolución francesa de 1789 tivo sobre a 

sociedade e sobre a monarquía españolas. 

- Apreciar as diferentes consecuencias que o novo modelo político centralista e 

uniforme tivo para os distintos reinos, señoríos e territorios peninsulares. 

- Valorar a evolución da situación internacional da Monarquía borbónica 

española durante o século XVIII. 

 

Contidos conceptuais: 

- O Antigo Réxime: trazos característicos. 

- Os Borbóns e a Coroa de España no século XVIII. 

- A Galicia borbónica. 

Criterios de avaliación: 

- Analizar e comentar mapas, imaxes e textos históricos relacionados cos 

contidos da unidade. 
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- Recoñecer a orixe e xustificación da monarquía absoluta. 

- Coñecer algúns aspectos do pensamento ilustrado. 

- Identificar e caracterizar os trazos característicos do Antigo Réxime. 

- Empregar correctamente a terminoloxía específica da unidade. 

- Relacionar fontes de información diversas como explicativas de procesos 

históricos complexos. 

- Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa 

histórica relacionados co contorno máis inmediato do alumnado. 

- Demostrar a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa 

adquiridos e traballados con anterioridade. 

 

BLOQUE III. O RÉXIME LIBERAL 

TEMA 5. INICIOS E CONSOLIDACIÓN DO RÉXIME LIBERAL. 1808-1875 

Obxectivos específicos: 

- Comprender a natureza do cambio histórico que experimenta a sociedade e o 

Estado neste período. 

- Relacionar a situación española destes momentos coa situación internacional: 

Napoleón e a Europa dos Congresos. 

- Analizar os factores que contribúen á especificidade da revolución española. 

- Identificar as distintas ideoloxías da sociedade española a comezos de XIX: 

absolutistas, liberais e reformistas. 

- Adquirir un vocabulario histórico preciso que permita unha mellor 

comprensión e utilización do mesmo na análise da realidade. 

- Valorar a transcendencia política e económica da independencia das colonias 

españolas en América. 

- Identificar as ideoloxías políticas dominantes e as minoritarias do século XIX 

en España. 

- Identificar as características principais do Estado liberal moderado en 

comparación con outros modelos de réxime representativo. 

Contidos conceptuais: 

- Crise do Antigo Réxime e revolución liberal. 

- A construción do Estado liberal. 

- O Sexenio Democrático. 1868-1874 

- O modelo de Estado na España liberal. 

Criterios de avaliación: 
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- Analizar e comentar mapas, imaxes e textos históricos relacionados cos 

contidos da unidade. 

- Identificar os elementos característicos do sistema liberal. 

- Recoñecer nos acontecementos revolucionarios do século XIX as bases do 

sistema democrático. 

- Identificar as ideoloxías políticas dominantes e as minoritarias do século XIX 

en España. 

- Empregar correctamente a terminoloxía específica da unidade. 

- Relacionar fontes de información diversas como explicativas de procesos 

históricos complexos. 

- Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa 

histórica relacionados co contorno máis inmediato do alumnado. 

- Demostrar a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa 

adquiridos e traballados con anterioridade. 

- Coñecer os feitos históricos máis relevantes do século XIX español. 

 

TEMA 6. ESTADO E NACIÓN NA RESTAURACIÓN BORBÓNICA. 1875-1931 

Obxectivos específicos: 

- Coñecer o sistema político da Restauración, o seu funcionamento e a súa 

evolución. 

- Identificar as causas que levan á crise do sistema. 

- Recoñecer as causas que levaron á Ditadura e a fin do sistema constitucional 

e liberal. 

- Identificar as características básicas da ditadura de Primo de Rivera e as súas 

similitudes e diferenzas co fascismo italiano. 

- Reflexionar sobre as críticas que os rexeneracionistas facían ao sistema 

político da Restauración e as propostas de reforma política, social, económica 

e cultural. 

- Analizar a diversidade rexional e a súa evolución cara ao nacionalismo. 

Contidos conceptuais: 

- O Réxime da Restauración borbónica. 

- O reinado de Afonso XIII e a crise do sistema da Restauración. 

- Nación e nacionalismos en España. 

Criterios de avaliación: 

- Analizar e comentar mapas, imaxes e textos históricos relacionados cos 

contidos da unidade. 
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- Identificar os elementos característicos do sistema político da Restauración. 

- Identificar as causas que levan á crise do sistema. 

- Empregar correctamente a terminoloxía específica da unidade. 

- Relacionar fontes de información diversas como explicativas de procesos 

históricos complexos. 

- Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa 

histórica relacionados co contorno máis inmediato do alumnado. 

- Demostrar a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa 

adquiridos e traballados con anterioridade. 

- Coñecer as críticas dos intelectuais e políticos rexeneracionistas ao sistema 

da Restauración. 

- Coñecer e valorar a diversidade rexional e a súa evolución cara ao 

nacionalismo 

 

TEMA 7. AS TRANSFORMACIÓNS SOCIOECONÓMICAS NA ESPAÑA LIBERAL. 

1808-1931 

Cbxectivos específicos: 

- Valorar as consecuencias da revolución agraria liberal e das desamortizacións 

para os distintos sectores afectados. 

- Distinguir os factores que interveñen nos desequilibrios territoriais que se 

producen no século XIX. 

- Analizar a evolución socioeconómica deste século. 

- Comprender as causas do atraso económico relativo de España 

contemporánea. 

- Relacionar os avances e retrocesos de revolución liberal co lento proceso de 

cambio socioeconómico. 

- Identificar as causas que levan á conflitividade social tanto no rural como nas 

cidades. 

- Analizar os cambios demográficos que se producen na sociedade española, 

así como as causas da emigración. 

Contidos conceptuais: 

- Atraso e desenvolvemento económico. 

- Modernización demográfica e emigración. 

- Nova sociedade de clases e dominio burgués. 

- Conflitividade social e movemento obreiro 
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Criterios de avaliación: 

- Analizar e comentar mapas, imaxes e textos históricos relacionados cos 

contidos da unidade. 

- Identificar e caracterizar os trazos característicos do desenvolvemento 

económico no século XIX. 

- Valoración crítica dos procesos de cambio, analizando as consecuencias para 

os diferentes grupos sociais. 

- Coñecer a orixe e o desenvolvemento do proletariado. 

- Recoñecer as principais correntes de pensamento dos movementos sociais. 

- Empregar correctamente a terminoloxía específica da unidade. 

- Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa 

histórica relacionados co contorno máis inmediato do alumnado. 

- Demostrar a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa 

adquiridos e traballados con anterioridade. 

- Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións 

históricas. 

 

 

BLOQUE IV.REPÚBLICA, DITADURA E DEMOCRACIA 

TEMA 8. SEGUNDA REPÚBLICA E GUERRA CIVIL. 1931-1939 

Obxectivos específicos: 

- Coñecer as causas que levaron á proclamación da Segunda República. 

- Analizar as características principais do réxime republicano, así como os 

distintos partidos políticos que foron protagonistas nesta época republicana. 

- Identificar os conflitos básicos da España republicana e os grupos sociais 

afectados. 

- Comprender as causas do fracaso da experiencia republicana e o seu 

desenlace nunha Guerra Civil. 

- Analizar a evolución das operacións militares e o avance das frontes de 

guerra, así como os condicionamentos do seu desenlace. 

- Analizar o desenvolvemento político e social na España republicana e na 

España nacional. 

- Identificar a axuda estranxeira recibida en ambos os bandos durante a 

Guerra. 

- Valorar o significado deste conflito para a evolución do noso país. 

Contidos conceptuais: 
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- A Segunda República. 

- A Guerra Civil. 

Criterios de avaliación: 

- Analizar e comentar mapas, imaxes e textos históricos relacionados cos 

contidos da unidade. 

- Identificar as causas que levaron á proclamación da República 

- Valoración crítica dos procesos de cambio, analizando as consecuencias para 

os diferentes grupos sociais. 

- Coñecer a orixe e o desenvolvemento da Guerra civil. 

- Recoñecer as principais forzas políticas que se desenvolven neste período. 

- Empregar correctamente a terminoloxía específica da unidade. 

- Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa 

histórica relacionados co contorno máis inmediato do alumnado. 

- Demostrar a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa 

adquiridos e traballados con anterioridade. 

- Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións 

históricas. 

 

TEMA 9. ESPAÑA NO FRANQUISMO. 1936-1975 

Obxectivos específicos: 

- Coñecer os trazos ideolóxicos básicos do franquismo e a procedencia da súa 

fundamentación ideolóxica. 

- Comparar a evolución política do réxime coa evolución social e económica 

que se produce en España. 

- Realizar pequenos traballos de investigación utilizando fontes escritas e orais. 

- Coñecer as etapas principais da evolución socioeconómica do país. 

- Analizar e utilizar de maneira crítica fontes e material historiográfico diverso 

sobre este período. 

- Comprender a dualidade cultural existente na España franquista. 

- Valorar o labor da oposición á ditadura. 

 

Contidos conceptuais: 

- Bases e apoios da ditadura franquista. 

- Unha longa posguerra. 1939-1959. 

- Desenvolvemento económico e inmobilismo político. 1959-1973. 

- A agonía do franquismo. 1973-1975. 
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Criterios de avaliación: 

- Analizar e comentar mapas, imaxes e textos históricos relacionados cos 

contidos da unidade. 

- Recoñecer os elementos característicos do réxime franquista. 

- Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos 

relacionados co tema tratado. 

- Valoración crítica dos procesos de cambio, analizando as consecuencias para 

os diferentes grupos sociais. 

- Empregar correctamente a terminoloxía específica da unidade. 

- Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa 

histórica relacionados co contorno máis inmediato do alumnado. 

- Demostrar a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa 

adquiridos e traballados con anterioridade. 

- Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións 

históricas. 

 

TEMA 10. ESPAÑA EN DEMOCRACIA. 1975-2008 

Cbxectivos específicos: 

- Comprender o proceso de transición á democracia. 

- Analizar e explicar a pluralidade e diversidade de realidades históricas que 

conforman a España actual. 

- Comprender os desequilibrios territoriais e os diferentes graos de 

desenvolvemento existentes no Estado español, cunha actitude solidaria a 

participativa na defensa de proxectos que leve a mitigalos. 

- Promover un sentimento positivo de pertenza a unha comunidade nacional 

(Galicia), a un Estado histórico (España) e a unha cultura universal. 

- Participar activamente na defensa do patrimonio natural, cultural, histórico e 

artístico galego, valorando a diversidade como dereito dos pobos e dos 

individuos á súa identidade. 

- Comprender a dimensión internacional da historia española recente, 

adquirindo unha visión global dos problemas e dos proxectos colectivos que 

supere enfoques localistas e promova actitudes democráticas e tolerantes. 

Contidos conceptuais: 

- A transición democrática. 1975-1977. 

- A Constitución de 1978. 
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- Os gobernos de UCD. 1977-1982. 

- Os gobernos socialistas de Filipe González. 1982-1996. 

- Os gobernos conservadores de Xosé María Aznar. 1996-2004. 

- Os gobernos socialistas de Xosé Luís Rodríguez Zapatero. 2004-. 

- A Galicia autonómica. 

 

Criterios de avaliación: 

- Analizar e comentar mapas, imaxes e textos históricos relacionados cos 

contidos da unidade. 

- Recoñecer os elementos característicos do réxime democrático. 

- Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos 

relacionados co tema tratado. 

- Valoración crítica dos procesos de cambio, analizando as consecuencias para 

os diferentes grupos sociais. 

- Empregar correctamente a terminoloxía específica da unidade. 

- Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa 

histórica relacionados co contorno máis inmediato do alumnado. 

- Demostrar a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa 

adquiridos e traballados con anterioridade. 

- Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións 

históricas. 

 

Distribución temporal 

Historia de España 

 
1ª avaliación 

Temas:  1 ata 5 (Inicios e 

consolidación do réxime liberal) 

 2ª avaliación Temas: 6, 7 e  8 Segunda República 

 3ª avaliación Temas: 8 Guerra Civil, 9 ,10 

 

Esta é unha temporalización estimativa que se aplicará en función da progresión do 

grupo 

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios específicos por temas están recollidos na secuenciación. Os criterios 

xerais segundo o Decreto 126/2008 son os seguintes: 
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1. Recoñecer e valorar os procesos da historia peninsular anteriores ao século XVIII 

que resultan máis significativos para a comprensión da época contemporánea, as 

súas pegadas na actualidade no conxunto do territorio e as peculiaridades en 

Galicia. 

Trátase de avaliar a capacidade de recoñecer e situar no tempo os vestixios 

do pasado e a súa diversidade no espazo, valorando criticamente a 

importancia histórica dalgúns procesos como a institucionalización do 

patriarcado a través do dereito romano, a formación dos reinos peninsulares 

na Idade Media ou o papel da monarquía hispánica no mundo. Valorarase 

tamén a capacidade de identificar e contextualizar o legado material e 

simbólico que para Galicia supón o megalitismo atlántico, a cultura castrexa 

ou o camiño de Santiago. Tamén se comprobará a súa competencia para 

diferenciar os trazos de cambio e continuidade que representa o século 

XVIII. 

 

2. Analizar e caracterizar a crise do Antigo Réxime en España e as dificultades na 

construción do Estado liberal, sinalando as relacións deste proceso no contexto 

internacional, así como a súa repercusión en Galicia. 

Trátase de que o alumnado poida identificar os trazos característicos do 

Antigo Réxime opoñéndoos, tanto ao proxecto universalista da Ilustración 

como ás realizacións prácticas no Estado liberal burgués. Tamén se avaliará 

a capacidade para recoñecer as dificultades na construción do réxime liberal 

en España, o limitado impacto dos esforzos democratizadores, as 

características do sistema político da Restauración e as confrontacións 

sociais, políticas e militares que conduciron á súa crise. Reflexionarán sobre 

os mecanismos de construción do Estado nacional en España, a súa 

debilidade e a articulación doutros discursos nacionalistas. 

 

3. Comprender as dificultades no desenvolvemento da economía capitalista e da 

sociedade de clases en España dando conta da diversidade de ritmo e intensidade 

con que se produce nos distintos territorios peninsulares e especialmente das 

peculiaridades en Galicia, recoñecendo as conexións co contexto internacional. 

Trátase de comprobar que o alumnado comprende as dificultades no 

desenvolvemento da economía de mercado en España e as desigualdades 

territoriais, explicando, por exemplo, a tardía modernización agraria e 

industrial de Galicia. Por outra parte, as alumnas e os alumnos deberán ser 

capaces de recoñecer os procesos de exclusión da sociedade liberal burguesa 

e os novos mecanismos de dominación e integración das mulleres. Tamén 
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deben comprender o carácter oligárquico dos grupos hexemónicos, a 

debilidade das clases medias, a importancia que o internacionalismo ten na 

organización das correntes do movemento obreiro e a relevancia do 

movemento campesiño.  

 

4. Comprender os cambios e conflitos que se producen en España durante o 

período de entreguerras. Por unha parte, a crise da Restauración, que amosa a 

incapacidade dos grupos hexemónicos para articular un proxecto liberal para 

España e desemboca na ditadura de Primo de Rivera. Por outra, o alumnado debe 

ser capaz de recoñecer e valorar a transcendencia da Segunda República, 

relacionándoa co contexto europeo en que tamén se produce a contraposición entre 

réximes democráticos e autoritarios. 

Con este criterio comprobarase se o alumnado é capaz de analizar a 

multicausalidade na xénese das etapas que se van estudar: os conflitos 

sociais, políticos e de organización territorial que as constitúen. Tamén 

amosarán a súa competencia para explicar a conxuntura económica e social 

en que xorde a Segunda República (valorándoa como a primeira experiencia 

plenamente democrática do país, momento en que se fixo un grande esforzo 

modernizador e de atención a vellas cuestións de xustiza social) e os 

conflitos que tivo que afrontar ao longo das súas diversas etapas. 

 

5. Comprender a orixe, desenvolvemento e consecuencias da Guerra Civil. 

Recoñecer, analizar e rexeitar as peculiaridades ideolóxicas e institucionais da 

ditadura franquista e a influencia que a conxuntura internacional tivo na evolución 

do réxime. 

Este criterio pretende comprobar a habilidade do alumnado para explicar as 

orixes da sublevación militar e a transcendencia dos apoios internacionais. 

Tamén amosará a capacidade de criticar as bases ideolóxicas, os apoios 

sociais e a institucionalización da ditadura franquista, e como os 

acontecementos internacionais influíron no devir do réxime. Comprobarase 

ademais que o alumnado comprende a evolución da España franquista, 

analizando o progresivo divorcio da sociedade e o réxime a partir dos anos 

60. 

 

6. Describir os trazos e dificultades do proceso de transición democrática e a súa 

transcendencia, identificar as características da Constitución de 1978 e do Estatuto 

de Autonomía de Galicia e explicar os cambios políticos, económicos, sociais e 
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culturais que achegaron a forma de vida da sociedade española aos estándares da 

Europa desenvolvida. 

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para explicar os cambios 

introducidos na situación política, social, económica e cultural de España nos 

anos seguintes á morte de Franco e o papel dos artífices individuais e 

colectivos destes cambios, analizando criticamente o proceso de 

recuperación da convivencia democrática. As alumnas e os alumnos tamén 

deberán coñecer a estrutura e os principios que regulan a organización 

política e territorial do Estado, e identificarán os cambios económicos, 

políticos, sociais e culturais dos anos 80 e a importancia do ingreso na 

Comunidade Europea (hoxe, Unión Europea). Por último, amosarán a 

capacidade de reflexionar e debater sobre algún problema da realidade 

actual. 

 

7. Coñecer e utilizar as técnicas básicas da indagación e explicación histórica, como 

recoller información de diferentes fontes, valoralas criticamente e elaborar textos 

de contido histórico, utilizando con rigor o vocabulario específico e sendo capaces 

de traballar en grupo, amosando unha actitude participativa e colaborando na 

resolución de conflitos. 

Este criterio pretende avaliar se as alumnas e os alumnos adquiriron a 

competencia necesaria para seleccionar, analizar e utilizar a información que 

achegan as fontes de documentación histórica, en especial os textos, mapas, 

datos estatísticos e iconográficos, comprobando as destrezas no manexo das 

tecnoloxías da información e da comunicación e a capacidade para 

comunicar oralmente e por escrito as súas conclusións. Igualmente 

importante, permite comprobar se son quen de mostra capacidades sociais 

como a tolerancia, o sentido crítico e o traballo en equipo. 

 

5.   METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Ademais de aplicar os principios metodolóxicos xerais expostos nos Fundamentos 

da Programación seguimos as seguintes orientacións metodolóxicas ( Decreto 

126/2008):  

. 

-Contextualizar os procesos, estruturas e acontecementos históricos máis 

relevantes, identificando os elementos que contribuíron a configurar os trazos 

actuais de Galicia e España. 
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-Potenciar unha análise histórica, recoñecendo a multicausalidade na xénese dos 

procesos de evolución e cambio na historia de España e nos conflitos 

sociais e políticos. 

-Favorecer a transformación da información en coñecemento, a través da selección 

e interpretación de contidos procedentes de diversas fontes, propiciando a 

elaboración de explicacións históricas rigorosas e coherentes. 

-Producir e interpretar informacións sobre aspectos cuantitativos e espaciais. 

-Promover a participación do alumnado en debates sobre temas seleccionados en 

función da súa potencialidade crítica para a comprensión de problemas 

socialmente relevantes, utilizando as normas do intercambio comunicativo. 

-Elaboración de traballos de investigación no contorno sobre algún momento 

destacado da historia contemporánea, establecendo conexións cos marcos 

galego, español e europeo. 

-Utilizar técnicas básicas de indagación e explicación histórica, para entender a 

provisionalidade de todo coñecemento, e ensinar a pensar historicamente. 

-Utilizar actividades de carácter interdisciplinario en que prime o traballo en grupo e 

a colaboración na resolución de problemas. 

-Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumentos que 

reforzan a comunicación interpersoal e o traballo cooperativo, así como a relación 

con contornos físicos e sociais máis amplos, ademais de practicar o manexo crítico 

e selectivo da información que proporcionan. 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

O libro de texto  que se establece para este curso é: X.Alfeirán, A. Brea e A. 

Romero Historia. Baía Edicións. Consorcio editorial galego, 2009. 

Apuntes do profesor, textos seleccionados, mapas históricos, fotos, viñetas, 

recortes de prensa, gráficos, táboas e material audiovisual e informático. 

7. PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A valoración global do alumnado debe ser o resultado dun proceso o máis obxectivo 

posible, baseada en: 

 -A observación e valoración do traballo,  o comportamento, a actitude, o interese,  

a participación e o aproveitamento na aula  

- A valoración das probas e traballos realizado ao longo de curso. 

 

Valoraranse, polo tanto, os seguintes aspectos que de non seren cumpridos suporá 

unha cualificación negativa 
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● Traballo, actitude e participación na clase cun comportamento respectuoso 

para cos compañeiros e profesorado que non impidan o bó desenvolvemento 

da aprendizaxe 

● Realización e entrega no prazo determinado de tarefas: esquemas, sínteses 

dos temas, comentarios de textos, cadros comparativos ... 

● A realización dos traballos grupais ou individuais, orais e escritos e a 

contestación a preguntas directas no transcurso da clase 

● Dispor do libro de texto e o material necesario  

● Realizar as probas escritas nas datas establecidas 

 

Para realizar a valoración  tamén haberá que ter en conta: 

- A comprensión dos contidos conceptuais. 

- O nivel de descrición, de relación e de análise alcanzado en relación cos 

contidos procedementais. 

- A adquisición e desenvolvemento dos contidos actitudinais. 

- A expresión e comprensión oral e escrita. 

- A responsabilidade asumida na realización dun traballo en grupo, así como a 

capacidade organizativa e de coordinación de tarefas. 

- A calidade e variedade das fontes empregadas, así como a presentación formal 

dun traballo. 

 

 Os tipos de probas poderán ser: 

- Probas orais e escritas sobre contidos previamente traballados na aula. 

- Probas orais e escritas sobre contidos adquiridos a través de indagacións e 

investigacións realizadas de forma individual ou en grupo. 

 

Nas probas escritas de calquera tipo, poderán presentarse ao alumnado: 

- Textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para ser analizados e 

comentados, de acordo coas pautas dadas na aula. 

- Termos para ser definidos 

- Preguntas que o alumnado debe contestar a partir dos contidos 

desenvolvidos na aula. 

- Desenvolvemento dun tema, a partir de fontes documentais, que o alumnado 

debe analizar e ter en conta. 

 

A nota de cada avaliación será a media dos exames de avaliación,  dos traballos 

solicitados e do comportamento, a actitude, o interese,  a participación e o 
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aproveitamento na aula. Ao ser avaliación continua en cada exame poderá  

preguntarse a materia dada.  

A nota final non é só produto da media aritmética das notas obtidas nas 

avaliacións senón que se incluirá a estimación fundada polo profesorado a través da 

avaliación cualitativa que vai realizando ao longo do curso atendendo a progresión 

ou retroceso nas aprendizaxes do alumnado 

No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante oficial 

que explique a ausencia á convocatoria inicial. O alumnado que se ausente aínda de 

xeito xustificado terá que procurar manter ao día o material co que se teña 

traballado e entregar os comentarios e exercicios solicitados. 

 

Para avaliación do  alumnado que perdeu a posibilidade de que lle 

sexa aplicado o dereito a  avaliación continua seguirase o segunte 

procedemento: Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que 

constan no regulamento de réxime interno,  o dereito a avaliación continua no 

Departamento elaborarase un exame final de avaliación de toda a materia. Neste 

exame incluiranse todos os contidos traballados durante o curso e constará de 

cuestións extraídas entre os contidos mínimos que figuran na programación. 

Considerarase avaliación positiva aquela que obteña unha nota igual ou superior a 

5.  

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Na cualificación das probas teranse en conta os seguintes aspectos: 

Cualificación de coñecementos que representará ata un 80% do total da nota 

final, a criterio do profesor: 

● Farase polo menos un exame por avaliación. O exame incluirá 

comentario de texto  ou composición que poderán ser guiados 

mediante preguntas, entradiña que delimite o tema .... As probas e 

exames poderán incluír preguntas concretas de teoría, definicións e 

preguntas de relación se así se estimase oportuno. A puntuación 

obtida no apartado procedementos e actitudes sumárase á nota 

obtida no/s exame/s sempre que esta sexa igual ou superior a 3’5. 

● Por mor de superar a selectividade con éxito terase en conta os 

seguintes elementos: 

-A claridade na expresión escrita, léxica , sintáctica e a coherencia na 

exposición das ideas. 
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-Os documentos propostos deben ser contextualizados no seu 

correspondente período histórico e a información subministrada por 

eles debe ser empregada na redacción do tema a desenvolver 

-Estableceranse relacións entre os distintos documentos do tipo 

causa-consecuencia, cambio-continuidade, comparación ... 

-Manexaranse os coñecementos e os conceptos históricos que 

permitan realizar unha análise de documentos suficientemente 

madura e centrada nos asuntos a tratar evitando parafrasear ou o 

escapismo 

Cualificación de procedementos e actitudes  que representará un  20 % sobre 

a nota total, a criterio do profesor segundo o peso que teñan os items que figuran a 

continuación. Neste apartado que recollerá o profesor no seu caderno valorarase 

● Traballo diario na aula e na casa 

● As correccións ou preguntas en clase 

● A disposición de material 

● A entrega de exercicios e traballos (individuais ou grupais) 

● A participación e a adquisición de vocabulario específico, capacidade 

de razoar sobre os feitos históricos 

Comunicarase aos alumnos a valoración aplicada en cada proba, exame e traballo.  

9. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN 

POSITIVA 

O Departamento asume como mínimos conceptuais e procedimentais para 

obter unha avaliaciaón positiva os que figuran nas Orientacións do Grupo de 

Traballo de Historia de España . Son aplicables a cada avaliación e a obter o 

aprobado (5) na avaliación final de xuño ou na de setembro. 

Como xa indicamos, ao ter que compatibilizar o desenvolvemento dos 

contidos oficiais  coas indicacións do Grupo de Traballo respecto ós contidos que 

esixirán no exame das probas de acceso, os compoñentes do Departamento, co fin 

de non prexudicar aos alumnos, acordan seguir as orientacións dadas polo Grupo 

de Traballo para o curso 2010-2011 – que non variarios as do curso 2009-2010- 

adicándolle a meirande parte do curso escolar aos Bloques 3,4,5 e 6 recollidos no 

Decreto 126/2008  que corresponden aos Bloques III e IV da presente 

Programación e non máis de un mes ao Bloque 2 (Bloques I e II da Programación). 

Farase un repaso sumario da evolución histórica de España desde a Prehistoria ata 
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a Transición do Antigo Réxime á Idade Contemporánea tendo como eixe reitor a 

evolución da configuración territorial de España. En función destas consideracións e 

facendo fincapé en que seguimos tanto o curriculo oficial como as orientacións do 

Grupo de Traballo cara á proba de acceso á Universidade, establecemos a 

secuenciación dos contidos mínimos esixibles do seguinte modo:  

 

I Redactar con claridade e coherencia a Composición sobre un tema histórico 

amosando os coñecementos e as capacidades de análise, de relación e síntese e 

utilizando o vocabulario propio da materia. 

II Coñecer os feitos máis salientables das raíces históricas da España 

contemporánea e os grandes trazos da evolución territorial de España. 

III  Saber os contidos seguintes, na sua maioría establecidos polo Grupo de 

Traballo de Historia , e saber empregalos na resolución da Composición: 

1 A quebra da Monarquía absoluta 

O impacto da Revolución Francesa. A Guerra da Independencia e a 

Constitución de 1812.  

O impacto da Revolución Francesa debe ser esencialmente relacionado co medo 

e reacción que xera, causando un freo ás ideas reformistas e o peche de fronteiras 

a calquera idea proveniente do exterior. 

A Guerra da Independencia contemplarase a partir das facilidades que atopan as 

tropas francesas na ocupación do territorio. A Guerra debe ser entendida non só 

como unha loita contra o invasor e dende posturas diferentes, senón tamén na súa 

vertente revolucionaria, como primeiro intento de construír unha España liberal. 

As Cortes de Cádiz son o mellor exemplo dese intento. Deben ser mencionadas as 

tendencias políticas nelas representadas, e destacarase o esencial do seu labor 

lexislativo, estudando os principais decretos (señoríos, morgado, Inquisición); a 

Constitución de 1812 debe ser ben estudada nos seus puntos fundamentais 

(soberanía nacional, sufraxio, división de poderes) e comprendida como a primeira 

gran referencia do constitucionalismo español. 

A revolución liberal e as reaccións absolutistas no primeiro terzo do século 

XIX.  

Convén distinguir claramente as etapas do reinado de Fernando VII co fin de que os 

alumnos/as poidan percibir o período 1814-1833, como a crise permanente e 

definitiva do Antigo Réxime, modelo inviable fronte a un liberalismo que, á súa vez, 

sofre avances e retrocesos ata a morte do monarca. 
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Como aspecto colateral, pero de innegable importancia, deberíase relacionar o 

reinado de Fernando VII co contexto europeo para entender por que as potencias 

lexitimistas axudan a Fernando nalgúns casos (Trienio Constitucional) e noutros 

non (perda do Imperio); respecto deste último asunto, convén mencionar a 

importante repercusión que a perda das colonias americanas terá sobre a economía 

española do século XIX. 

É aconsellable, por último, e a xeito de enlace co bloque seguinte, facer unha breve 

referencia aos cambios introducidos polo rei nos últimos anos da súa vida, que 

conducirán aos absolutistas a apoiar a don Carlos, polo que se orixina así un dos 

problemas máis sobranceiros que terá que enfrontar a construción do Estado 

liberal: A cuestión sucesoria e as súas consecuencias. 

2 A construción do Estado liberal e as súas dificultades.  

A España isabelina. O carlismo e as opcións liberais. Carlistas e liberais en 

Galicia. O Estado dos moderados e o seu labor.  

Aínda que no estudo do período isabelino (1833-1868) poden e deben 

distinguirse etapas diversas, convén centrar a atención nos elementos xerais que lle 

confiren unidade, en tanto que é a época na que o liberalismo se asenta no poder 

de xeito xa irreversible, diferenciándose dos precedentes intentos frustrados dende 

1808. 

Dende este punto de vista, debe subliñarse a inestabilidade que caracteriza o 

réxime, e que ten o seu mellor paradigma nas catro Cartas Magnas elaboradas. 

Dende a carta outorgada de 1834 (Estatuto Real), aparecen perfiladas as dúas 

tendencias do liberalismo español, os moderados e os progresistas, protagonistas 

do xogo político reflectido en tres constitucións (1837, 1845, 1856). Os alumnos 

deben coñecer os principios liberais que as informan, como a soberanía nacional, a 

división de poderes ou a representatividade mediante sufraxio; pero debe facerse 

fincapé no moderantismo predominante na etapa isabelina, o que leva a que a 

Constitución de 1845 sexa a máis duradeira, amosándose nela os presupostos 

liberais sinalados: soberanía compartida Rei-Cortes e cámara alta de designación 

rexia e vitalicia. E todo nun contexto de maior ou menor limitación no sufraxio, 

segundo sexan moderados ou progresistas -estes en cortas parénteses- os que 

ocupen o poder. 

A hexemonía moderada apréciase tamén no ámbito da orde pública: neste terreo 

debe ser mencionada a substitución da progresista Milicia Nacional pola moderada 

Garda Civil en 1844. 
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É preciso salientar o papel que o exército desempeña na vida política: as 

guerras que dende 1808 teñen no liberalismo o seu pano de fondo e uns mandos 

que xa non sempre son de procedencia nobiliaria explican a presenza practicamente 

constante de militares no poder político ou no seu contorno inmediato, así como 

que o pronunciamento sexa o mecanismo de tránsito do moderantismo ao 

progresismo. En canto ao sistema de recrutamento, os alumnos deben coñecer a 

implantación do servizo militar obrigatorio, en consonancia co presuposto liberal 

que considera á nación como conxunto de cidadáns, polo que a todos concirne a 

súa defensa; non obstante, débese mencionar a posibilidade de redimir o servizo 

mediante o pagamento dunha cantidade de diñeiro, o que converte a quinta nunha 

obriga unicamente para as clases menos favorecidas. 

No ámbito administrativo, os alumnos deben saber que neste período se avanza 

na centralización e homoxeneización, seguindo postulados setecentistas 

amalgamados coa idea de liberdade. É necesario centrarse na nova ordenación 

territorial (provincias, municipios) a partir do deseño de Javier de Burgos en 1833, 

atendendo tamén aos mecanismos políticos para o seu control (Deputacións, Xefes 

Políticos, Corporacións locais), e insistindo na uniformización xurídica do Estado e 

dos cidadáns. 

Cómpre deterse, por último, nas forzas ou tendencias políticas que o 

doutrinarismo liberal deixa fóra do sistema: 

-Por unha banda, aqueles que dende posicións absolutistas e lexitimistas 

cuestionan a monarquía isabelina; os alumnos deben saber que este conflito 

conduce ao enfrontamento bélico cos seguidores de don Carlos. Convén sinalar que 

a necesidade de financiar as guerras carlistas, sumada ao intento de anchear a 

base social do liberalismo nun país esencialmente rural, leva aos sectores 

progresistas a pór en marcha a desamortización, en clara confrontación coa 

Igrexa, que perde capacidade de amparo social. É procedente mencionar, neste 

contexto, como o Estado liberal comeza a asumir funcións sociais de beneficencia, e 

ademais promulga os primeiros planos de educación, entendida esta como un 

servizo público baixo a óptica do laicismo, como se pon de relevo na Lei Moyano de 

1857. 

-Por outra banda, no extremo oposto ao carlismo, é preciso tratar a aparición -

dende mediados de século- dos demócratas, que pretendendo o sufraxio universal 

masculino, contarán cunha base social a cada paso máis ampla e chegarán a ser os 

protagonistas do xogo político en 1868. Neste mesmo contexto, débese mencionar 

a tímida aparición da ideoloxía republicana, que só cristalizará en 1873, así 
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como as primeiras manifestacións -en forma de mobilización ás veces contundente- 

dun proletariado escaso e xeograficamente moi concentrado. 

O Sexenio democrático. A Constitución de 1869. A Primeira República e o 

federalismo.  

A Gloriosa debe ser presentada en primeiro lugar como unha nova mostra do 

intervencionismo militar, esta vez asociada a un proxecto civil para resolver a 

incapacidade do moderantismo isabelino de dar resposta ás aspiracións dos 

progresistas radicais e dos demócratas. O cambio político concrétase nunha curta 

e densa etapa na que se suceden dous modelos de Estado, ambos os dous baixo a 

fórmula do parlamentarismo democrático. En conxunto, o Sexenio vén da man 

dunha burguesía progresista que require maior participación popular, se ben 

tratando de limitar a actividade do movemento obreiro. 

O novo réxime entroniza a Amadeo de Saboia ao abeiro da Constitución de 

1869, na que cómpre fixar a atención como a máis avanzada Carta de liberdades 

do século XIX, xunto da republicana. Convén aludir á caótica aritmética 

parlamentaria e ao nacente internacionalismo como principais factores que 

propician a renuncia ao trono do monarca e a proclamación da Primeira 

República. Sobre esta, ademais do seu proxecto constitucional (1873) -que 

concibe o Estado como unha federación-, debe coñecerse a loita cantonal que se 

desencadea, e na que se mesturan os intereses de burguesías locais e dun 

proletariado influído pola experiencia da Comuna; un cantonalismo que reborda 

dende a base ao propio federalismo e que asusta á alta burguesía,conducíndoa cara 

a posicións reaccionarias. 

O Sexenio remata cunha nova intervención militar que supón o derrubamento do 

réxime republicano; neste punto debe insistirse na identificación definitiva do 

exército coa dinastía borbónica, o que permite a súa restauración na persoa de 

Alfonso XII, quen chega ao trono da man de Cánovas del Castillo. 

A Restauración. O sistema político da Constitución de 1876 e o seu 

funcionamento.  

Reposta a dinastía borbónica (Restauración; Sistema canovista) , comeza a 

edificación dun sistema político de marcado signo conservador, que se reflicte na 

Constitución de 1876. Entre as súas principais características, cómpre citar o 

recoñecemento das liberdades individuais, a soberanía compartida entre o rei e 

unhas cortes bicamerais e a declaración do Estado como confesional, se ben se 

recoñecía a liberdade de cultos; ademais, deixaba en mans do monarca o 

nomeamento dos gobernos e establecía así mesmo que o sufraxio fose regulado por 

leis posteriores. Débese apuntar que o documento foi aprobado polo consenso dos 
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sectores máis altos da burguesía, que pretenden superar así os traumáticos 

cambios que caracterizaban o rumbo político español, configurando unha 

alternancia no poder mediante a quenda de dous partidos. É mester entender que o 

modelo bipartidista (quenda), xa con sufraxio censitario, xa con universal a 

partir de 1890, se manterá grazas á compoñenda entre o poder central e as súas 

correas de transmisión no ámbito local: os caciques. O sistema de Cánovas 

presentará así unhas Cámaras que en nada reflicten a participación popular. 

A crise da Restauración. Do desastre de 1898 á folga xeral de 1917. O 

rexeneracionismo e a xeración do 98. O republicanismo.  

O sistema así establecido, distanciado da cidadanía, irá paseniño acumulando un 

desprestixio institucional que se suma ao internacional. O desastre do 98 debe 

ser visto como o cénit desta situación: a perda das últimas colonias ultramarinas 

comporta danos humanos, económicos e morais que se deixarán sentir en toda a 

sociedade, pero dos que o exército -estreitamente unido á monarquía e ao 

conservadurismo- sairá moi mal parado. 

Neste contexto, convén insistir na significación da xeración do 98 e sobre todo dos 

rexeneracionistas (Costa, Picavea); as súas opinións, tan doentes como críticas, 

poñen de manifesto as "inconveniencias" do sistema canovista, anunciando a longo 

prazo a súa descomposición e cuestionando mesmo a monarquía como forma de 

Estado. Débese subliñar a prolongación desta crise, que se inicia no cambio de 

século e que ten o seu último acto no ascenso ao poder de Primo de Rivera. No 

estudo desas dúas longas décadas, cómpre facer referencia aos ineficaces intentos 

de reaccionar promovidos dende o interior do propio sistema; entre eles pódense 

destacar a intención de Maura de facer máis crible o sistema político da 

Restauración, limitando o poder dos caciques; o desexo de mellorar a imaxe dos 

militares procurándolles unha proxección internacional coas campañas en Marrocos; 

ou o fracasado intento de contar co rexionalismo conservador catalán (Cambó) no 

goberno do Estado. 

Fronte a estes intentos, deben citarse os factores que progresivamente van 

minando o sistema; atenderase fundamentalmente a: 

-A presenza cada vez máis relevante de forzas políticas perpetuamente marxinadas 

polo réxime restauracionista, entre as que cómpre destacar aos republicanos, ao 

Partido Socialista Obrero Español e a diversos nacionalismos periféricos. 

-Á conflitividade social (débense lembrar datas como 1909, 1917 -folga xeral- 

ou 1921), alimentada polas crises económicas e que se inserta no contexto dun 

proletariado europeo en constante axitación e ás veces triunfante. 
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- O crecente intervencionismo militar na política española a partir de 1906 (Lei 

de Xurisdicións).  

Os comezos da cuestión nacional en España: rexionalismo e nacionalismo 

en Galicia, País Vasco e Cataluña.  

Así, fronte á concepción centralista dunha España uniforme, emerxeron os 

nacionalismos. Débese mencionar así mesmo un galeguismo menos consolidado 

que, xunto á inspiración conservadora que representa Alfredo Brañas, tamén se 

baseará no pensamento progresista de Murguía, facendo súas as reivindicacións 

agraristas de líderes como Basilio Álvarez, e que terá a súa máis destacada 

manifestación na asemblea luguesa das Irmandades da Fala. 

 3 As transformacións socioeconómicas dende comezos do século 

XIX ata a Guerra Civil.                         

A revolución liberal e o cambio agrario. As desamortizacións. A evolución 

diverxente das agriculturas en España. O caso galego.  

A revolución agraria, de modo semellante ao ocorrido noutros Estados de Europa 

occidental, forma parte do proceso de construción do Estado liberal en España. Os 

alumnos deben coñecer os pasos básicos desta transformación, centrada 

fundamentalmente no ámbito lexislativo e que, no seu conxunto, constitúe a 

desamortización. Procurando unha mellor comprensión das medidas tomadas e 

do seu alcance real, convén presentar brevemente, como punto de partida, a 

situación xeral da propiedade da terra e da súa explotación a comezos do século 

XIX, así como o obxectivo final e global do proceso desamortizador: transformar a 

terra nunha propiedade privada libre de trabas e susceptible de ser explotada con 

criterios capitalistas. 

Convén analizar o conxunto de medidas desamortizadoras nas súas características 

básicas, pero o alumnado debe tamén coñecer as fases e leis máis significativas do 

proceso: inicio (decretos de Cádiz), desamortización eclesiástica (Mendizábal, 

Espartero) e desamortización civil (Madoz). Para mellor comprenderen o conxunto 

da revolución agraria, convén relacionar estas medidas  con outras, tamén 

importantes, destinadas a mudar o réxime de propiedade da terra, como foi a 

desvinculación dos señoríos. 

Un fenómeno da complexidade da desamortización convén que sexa analizado non 

só no seu aspecto económico (transformación da propiedade, ingresos para o 

Estado), senón tamén -e sempre de modo moi sinxelo- dende outros puntos de 

vista, como o político (gañar adeptos para a causa liberal progresista), social 

(fracaso do obxectivo de dar acceso á propiedade da terra a unha masa importante 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..258 
 

de campesiños, impactos negativos en determinadas zonas pola supresión de 

comunais), ou cultural (perda de importante patrimonio artístico por mor da 

exclaustración, incidencia no descenso de escolas rexidas por mosteiros). Mais 

tamén hai que ter en conta que a desamortización puxo a disposición do Estado 

edificios e recursos para asumir novos servizos: cuarteis, centros educativos, 

asistenciais e sanitarios... 

Pola súa especificidade, cómpre deterse brevemente no caso galego, destacando o 

papel do foro na explotación da terra e como este condicionou os efectos da 

desamortización, nomeadamente a eclesiástica. 

A pesar das múltiples e destacadas medidas legais do Estado liberal, non se logra 

unha auténtica modernización da agricultura e, polo tanto, do máis importante 

factor de renovación económica no século XIX. Neste sentido, convén destacar a 

importancia do mantemento dos vellos sistemas de explotación agropecuaria, así 

como analizar os principais elementos negativos na insuficiente modernización do 

sector agropecuario español (proteccionismo estatal, condicións naturais, carencia 

de capitais...), relacionando esta insuficiencia cos restantes aspectos económicos 

directamente relacionados (a agricultura non xerou os excedentes precisos para 

obter capitais suficientes cos que potenciar a industrialización). 

No panorama global da España do século XIX é posible, porén apreciar 

importantes diferenzas entre zonas peninsulares dende o punto de vista da 

explotación agropecuaria, polo que convén parar a atención neste feito 

diferenciador. O diverso impacto dos procesos desamortizadores permitiu, nalgúns 

casos, levar adiante un proceso de modernización (novos produtos, aumento da 

superficie cultivada, da produción e da produtividade, progresivo emprego de 

adubos e sementes seleccionadas, difusión de avances técnicos e científicos, 

introdución de maquinaria), mentres que noutros contribuíron a un estancamento 

da explotación agropecuaria, que se mantén en niveis próximos aos do Antigo 

Réxime, e a un empeoramento da situación social. 

Estes contrastes poden ser abordados centrando a atención nalgún exemplo de 

carácter extremo: por exemplo, os progresos de Levante en contraste coa situación 

de Andalucía. 

Industrialización e desindustrialización na España do século XIX: pautas 

rexionais. Factores internos e externos da evolución económica. O 

crecemento do primeiro terzo do século XX.  

O alumnado debe coñecer as principais características do proceso de 

industrialización español: enfrontamento librecambismo/proteccionismo e a súa 

incidencia en zonas e produtos, escaseza de materias primas e de fontes de 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..259 
 

enerxía, dependencia do exterior, escaseza de capitais e de espírito empresarial, 

importancia do capital estranxeiro (sobre todo nos sectores mineiro e ferroviario), 

mercado interior pouco desenvolvido, fortes diferenzas rexionais... 

Igualmente, débense tratar as principais zonas industrializadas de España 

neste período destacando as súas peculiaridades: en Cataluña, onde unha 

burguesía activa opta pola defensa do proteccionismo, destacarase a importancia 

do sector téxtil (tradición das manufacturas, papel do algodón, introdución de 

maquinaria, investimento de capitais), da metalurxia de transformación, da química 

e dos transportes (ferrocarril); nas provincias vascas destacarase a industria 

siderúrxica. Para completar o panorama, pódense analizar outras zonas de menor 

desenvolvemento industrial que permitan a comparación: por exemplo, Andalucía e 

o fracaso dunha incipiente industrialización arredor da siderurxia; Madrid e a 

incapacidade de lograr converterse nun centro industrial; industrias 

agroalimentarias de escaso desenvolvemento noutras rexións; Galicia e o 

estancamento dos dous sectores máis activos (o téxtil polas dificultades orixinadas 

no proteccionismo aos produtos cataláns, e o conserveiro por carencia de capitais, 

escaseza de mercados e falta de modernización das instalacións). 

No proceso industrializador cómpre destacar a importancia dos medios de 

transporte para o desenvolvemento dun mercado nacional e de intercambios 

múltiples; a este respecto deben ser destacadas as dificultades na construción e 

instalación do ferrocarril, proceso no que ademais a articulación do mercado se ve 

mediatizada por obxectivos políticos. Igualmente, convén facer unha breve 

referencia ás medidas adoptadas por Facenda (especialmente as reformas de 

Mon e Santillán) para modernizar o sistema fiscal, así como citar o establecemento 

da peseta como unidade monetaria e a creación da Banca Nacional e da Bolsa. 

Os caracteres da modernización demográfica da España contemporánea. O 

débil desenvolvemento das cidades. Os movementos migratorios e a 

participación de Galicia neles.  

No estudo dos cambios operados na demografía española do século XIX convén 

partir da exposición dos trazos característicos do modelo demográfico de 

Antigo Réxime (crises de subsistencias, mortaldade por pestes, altas taxas de 

mortalidade infantil, abundancia de pobres nas cidades...) e do seu mantemento 

ata ben avanzado o século, para logo analizar os elementos de cambio: descenso 

da mortalidade, redución lenta da natalidade crecemento vexetativo moderado. 

Tendo en conta as grandes diferenzas espaciais do crecemento demográfico 

español, convén analizar o contraste entre a costa e o interior, así como relacionar 
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o moderado crecemento demográfico xeral e o escaso desenvolvemento industrial 

co débil crecemento das cidades.  

O fenómeno migratorio no século XIX constitúe un trazo característico do réxime 

demográfico, polo que debe ser analizado dende a caracterización dos principais 

tipos de movementos migratorios e das súas causas. Convén centrar a 

atención nos movementos exteriores (transoceánicos), destacando o caso da 

emigración galega; neste caso débense diferenciar etapas e destinos dos 

emigrantes, procurando establecer relacións cos acontecementos económicos e 

políticos dos países receptores. 

Os novos grupos sociais. O nacemento e o desenvolvemento do 

movemento obreiro e do agrarismo. As súas derivacións políticas.  

Aínda que se debe dedicar especial atención á aparición dos novos grupos sociais, 

convén caracterizar nos seus trazos fundamentais os grupos tradicionais (nobreza, 

clero e campesiñado), facendo fincapé nas transformacións orixinadas neles como 

efecto dos procesos desamortizador e industrializador. 

Débese destacar a aparición de novos grupos como a burguesía e o 

proletariado industrial, en relación co desenvolvemento industrial e o crecemento 

demográfico. Convén matizar a diversidade da burguesía en función da súa orixe, 

actividade e capacidade de actuación para comprender mellor as consecuentes 

opcións políticas (por exemplo, en relación coa súa participación nos 

nacionalismos). 

Débese tratar a aparición das primeiras formas de loita e reivindicación 

proletaria (ludismo, asociacionismo, AIT...), tamén xurdidas en relación co 

desenvolvemento industrial, así como identificar as principais ideoloxías que 

inspiran ao movemento obreiro (socialismo, anarquismo), ademais das súas 

máis significativas organizacións (UGT, PSOE, CNT). Igualmente, débense estudar 

os principais logros alcanzados polo proletariado nas súas reivindicacións (1º de 

maio, dereito de folga, xornada de 8 horas). 

Cómpre centrar o estudo do movemento agrarista en Galicia; este debe ser 

caracterizado en relación cos problemas do campesiño (mantemento do sistema 

foral, reducida superficie das explotacións, política proteccionista do trigo castelán, 

persistencia do sistema caciquil...), expoñendo os principais aspectos organizativos 

e reivindicativos do agrarismo, e destacando o papel de Acción Gallega e do seu 

líder, Basilio Álvarez. 

Cambio e permanencia na cultura, nos valores e nas ideas de España e 

Galicia contemporánea. Os avances científicos e tecnolóxicos.  
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Analizar, a través dalgúns exemplos concretos ,a coexistencia de correntes de 

pensamento tradicionalistas (de Menéndez Pelayo) e progresistas (a experiencia 

anarquista da Escola Moderna ou a liberal e progresista Institución Libre de 

Enseñanza). Convén sintetizar os trazos máis significativos de cada unha delas 

establecendo relacións cos grupos sociais que as sustentan. 

Conviría non pasar por alto a cuestión da educación -unha importante preocupación 

do Estado liberal-, coñecendo as liñas básicas da organización do sistema educativo 

(Lei Pidal, Lei Moyano), así como as relacións coas institucións básicas que levaron 

o peso da educación na España do século XIX, destacando a sinatura do Concordato 

como elemento clave do programa de ensinanza. Tamén conviría valorar a 

significación da Institución Libre de Enseñanza como renovadora da cultura e dos 

métodos de estudo. 

Así mesmo, débense presentar as principais características e achegas da xeración 

do 98 e do rexeneracionismo (centrado en Joaquín Costa) e comentar brevemente 

o papel desempeñado polos órganos de difusión (prensa) no espallamento das 

ideas, así como dos coloquios de café como centros de discusión e reflexión sobre 

os máis variados problemas da España do momento. 

Dentro dun panorama pouco brillante da ciencia e da tecnoloxía en España, convén 

valorar os escasos avances científicos significativos, destacando personaxes como 

Ramón y Cajal ou Monturiol. 

 4 España no período de entreguerras. 

Como ocorre no conxunto de Europa, aínda que con pequenos desfases  

As orixes do réxime político da Ditadura de Primo de Rivera. O 

desenvolvemento da oposición e a caída da monarquía. 

A quebra do réxime da Restauración: o alumno debe coñecer o fracaso das 

últimas esperanzas democráticas entre 1917 e 1919 (gobernos de concentración) e 

a reacción conservadora fronte ao reformismo político nun contexto marcado pola 

mobilización social (trienio bolxevique), o terrorismo (asasinato de Dato) e a 

gravísima situación militar en Marrocos (desastre de Annual, 1921). Ante a 

incapacidade do réxime monárquico para favorecer unha democratización política 

(integración doutras forzas sociais e políticas) , os intereses oligárquicos que 

dominaban dende a centuria anterior volveron impoñerse por medio dunha solución 

autoritaria. Esta reacción conservadora compón o caldo de cultivo do 

pronunciamento do xeneral Primo de Rivera, que chega ao poder en 1923 co non 

disimulado apoio do monarca. 
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A Ditadura de Primo de Rivera presenta dúas fases: o Directorio Militar (1923-

25) e o Directorio Civil (1925-30). Na primeira delas compre aludir aos variados 

apoios políticos con que contou o réxime, así como a oposición irredutible da CNT e 

o PCE, xurdido este dunha escisión do PSOE en 1920. Como bases que permiten a 

aparente consolidación do xeneral no poder nesta primeira fase, deben ser 

mencionadas a suspensión da Constitución, a represión da oposición e as vitorias 

logradas en Marrocos co apoio francés. Respecto da segunda etapa, o alumnado 

debe saber que o Directorio Civil tratou de aproveitar a favorable conxuntura 

económica internacional promovendo un crecemento baseado na realización de 

obras públicas (estradas, política hidráulica e sector eléctrico) e no apoio á 

actividade industrial e mineira; no ámbito político, débese mencionar o intento de 

Primo de Rivera de crear unha especie de partido único -a Unión Patriótica-, 

mentres trataba de poñer en marcha estruturas corporativistas inspiradas no 

fascismo italiano. É conveniente abordar a fin do réxime dende que en 1927 se 

rexistrou un notable incremento da oposición política (FUE, FAI, nacionalismo 

catalán...); como factores que precipitan a caída do ditador en xaneiro de 1930 

compre considerar a crise económica dende 1929, o paso á oposición da UGT e do 

PSOE e o rexeitamento xeral do réxime por parte de intelectuais e partidos 

políticos. 

A explicación da caída da monarquía debe partir do fracaso do intento de 

resucitar o réxime restauracionista con todas as súas esencias; é preciso ter en 

conta na explicación dous factores esenciais: os efectos económicos da crise (paro, 

colapso do comercio, retroceso da produción industrial...) e a vontade xeral das 

forzas de oposición fronte a unha monarquía totalmente desprestixiada (Pacto de 

San Sebastián, agosto de 1930). En última instancia, débese mencionar a 

celebración de eleccións municipais o 12 de abril de 1931. Dous días despois era 

proclamada a II República. 

  

A II República. A constitución de 1931 e as grandes reformas nos distintos 

terreos. Etapas do réxime republicano. A conflitividade social, política, 

ideolóxica e nacional. O Estatuto galego do 36.  

O estudo do período republicano debe comezar pola formación dun goberno 

provisional no que estaban representados todos os partidos do Pacto de San 

Sebastián e que inicia xa unha serie de reformas, sobre todo nos ámbitos agrario e 

educativo. É preciso destacar o claro triunfo que nas eleccións a Cortes 

Constituíntes (xuño 1931) obtivo a "conxunción republicano-socialista". 
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Sobre a Constitución de 1931, promulgada en decembro, debe destacarse a 

concepción de España como "república de traballadores de toda clase". Entre os 

seus puntos esenciais cómpre subliñar o carácter laico do Estado, a previsión dun 

réxime autonómico, o sufraxio feminino, a utilidade social da propiedade e a 

aceptación das normas universais do dereito internacional. 

En xeral, debe ser tido en conta no estudo da II República o contexto de depresión 

económica internacional, que limita os recursos e as posibilidades reais de levar a 

cabo as reformas que se pretendían. 

Entre 1931 e 1933 gobernou a República unha coalición de esquerdas 

presidida por Manuel Azaña; entre as importantes reformas que este goberno 

tratou de levar adiante, deben destacarse as seguintes: 

-a reforma militar, que gañou a inimizade de boa parte dos cadros do exército, 

-a reforma educativa, moi vinculada á cuestión relixiosa (matrimonio civil, 

divorcio), e moi mal acollida pola xerarquía eclesiástica, 

-a aprobación en 1932 do Estatuto catalán, mal vista polos defensores da "unidade 

española", e 

-a reforma agraria (Lei de Bases para a Reforma Agraria, 1932), centrada no 

latifundismo e no absentismo agrario, e que atentaba contra os intereses dos 

grandes terratenentes. 

O triunfo das dereitas nas eleccións de novembro de 1933 debe ser explicado 

atendendo a tres feitos: 

-o artellamento da oposición, dende as primeiras conspiracións monárquicas ata a 

creación en febreiro de 1933 da CEDA, liderada por Gil Robles, como elemento 

nuclear das dereitas. 

-as graves alteracións sociais (folgas, tentativas revolucionarias anarquistas), que 

en moitos casos remataron en traxedia (por exemplo, Casas Viejas) e limitaron os 

apoios ao goberno. 

-as divisións internas no seo do propio goberno. 

Débense mencionar a ruptura social e a radicalización política, tanto na dereita (a 

propia CEDA, a influencia do ascenso do nacionalsocialismo, a creación da Falange) 

como na esquerda (FAI, FNTT da UGT, Largo Caballero, PCE), como elementos 

definitorios da situación a finais de 1933. 

Sobre o bienio dereitista, o alumno debe coñecer a súa base parlamentaria 

radical-cedista, así como o esencial da política posta en marcha: un programa 

claramente reaccionario ("rectificador", en denominación eufemística do seu 

inspirador Gil Robles), que na práctica significaba unha volta atrás nas máis 

importantes reformas encetadas no bienio anterior (revisión constitucional, 
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contrarreforma agraria, renuncia ás socializacións...). O incremento da mobilización 

social (coa súa máxima expresión na revolución de Asturias en 1934), o recurso ao 

exército como aparato represivo, a confrontación coa Generalitat (Estat Català) e as 

disensións entre as forzas coligadas no goberno, son elementos a ter en conta na 

evolución do período e na explicación da convocatoria de eleccións en febreiro de 

1936. 

Nestas eleccións consegue a vitoria a esquerda, unida na Fronte Popular para 

deter o que se percibía como avance do fascismo. Entre os elementos que o 

alumnado debe coñecer sobre os meses inmediatamente anteriores ao inicio da 

Guerra Civil (de febreiro a xullo de 1936), é mester destacar: 

-a aceleración da política de reformas suspendidas pola dereita, sobre todo a 

reforma agraria; 

-a acentuación da inestabilidade política e da axitación social (folgas, grupos 

paramilitares); 

-a actuación de certos sectores do Exército, que preparaban un golpe de estado 

para derrocar ao goberno lexítimo da República. 

A guerra civil: desenvolvemento e internacionalización do conflito.  

O golpe do 18 de xullo fracasou, pero supuxo o inicio dunha guerra civil que duraría 

tres anos. 

A evolución bélica do conflito, que o alumno debe coñecer basicamente e 

preferentemente utilizando mapas, presenta a grandes liñas tres fases: 

1.-1936: da situación de partida á Batalla de Madrid. 

2.-1937: intervención estranxeira e vitorias nacionalistas no norte. 

3.-1938-39: as ofensivas finais e o remate da guerra. 

Un aspecto importante que tratar é o da internacionalización da Guerra Civil, 

que se debe abordar como indisociable do contexto europeo do momento, no que a 

guerra de España aparecía como unha confrontación ideolóxica entre fascismo e 

democracia, cando non entre fascismo e comunismo. Neste ámbito, é importante 

destacar o principio de "non intervención" e o seu incumprimento. É conveniente 

tratar os apoios cos que contou cada un dos bandos en conflito: mentres a 

República era axudada pola Unión Soviética, por Francia (de xeito máis esporádico 

e sobre todo "tácito") e polos voluntarios antifascistas integrados nas Brigadas 

Internacionais, os sublevados contaron co non disimulado e eficaz apoio da Italia 

fascista e da Alemaña nacionalsocialista. 

Debe ser tamén abordada a diferente evolución sociopolítica e ideolóxica que 

experimentan durante a Guerra as "dúas Españas": na zona republicana o máis 

visible foi a fragmentación do esforzo militar e dos proxectos políticos, nunha 
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continua dialéctica entre revolución, pulada pola CNT (colectivizacións, control 

obreiro das fábricas...) e guerra, favorecendo ao cabo as posicións do PCE nun 

goberno que perdía a contenda; na zona "nacional" xuntáronse os apoios dos 

sectores socioeconómicos, políticos e relixiosos contrarios á República, unificáronse 

as forzas políticas que apoiaron aos sublevados ata conformar un partido único do 

"Movemento Nacional" (Falange Española Tradicionalista y de las JONS), e 

sentáronse as bases legais e institucionais para a instauración dun réxime militar e 

caudillista baixo o liderado supremo do xeneral Franco. 

5 O réxime de Franco.  

É indubidable a unidade histórica do réxime ditatorial iniciado no ano 1939 ata 

1975. Non obstante, non se trata dun réxime estático senón que, ao longo da súa 

existencia, se aprecian etapas evolutivas que implican cambios decisivos na 

economía, a sociedade, a mentalidade, así como nas actitudes políticas e na 

reorganización dunha oposición política e sindical ao réxime. 

O tratamento sintético pero interrelacionado de todos estes aspectos permitirá ao 

alumnado facerse coas claves principais para entender o precedente histórico 

inmediato da sociedade na que vive. 

Fundamentos ideolóxicos e sociais do réxime franquista. Caracteres 

políticos e institucións do réxime. Autarquía e estancamento económico. 

España e a situación internacional dos anos corenta e primeiros cincuenta.  

O franquismo foi o sistema político que aglutinou aos vencedores da Guerra Civil 

(1936-1939); durante esta contenda adoptou algunhas das características que o 

identificarán ata a súa desaparición. Débese sinalar a concentración dos poderes 

do Estado na persoa de Franco, subordinando o poder lexislativo e mais o 

xudicial ao executivo. Cómpre precisar que esta unidade de poderes permitiu 

aglutinar a un amplo bloque de forzas políticas da dereita tradicional española 

(carlistas, monárquicos, sectores conservadores católicos representados pola CEDA 

durante a República...), xunto a grupos de inspiración fascista, como Falage e as 

JONS (unificadas pouco antes da guerra). Como instrumento de lexitimación do 

réxime franquista, cómpre salientar o decidido apoio da xerarquía da Igrexa 

católica, quen recibiu a cambio certos privilexios e prerrogativas (o catolicismo 

pasou a ser a relixión oficial do Estado), dando lugar á ideoloxía coñecida como 

nacionalcatolicismo, presente tanto na educación como en todos os ámbitos dunha 

vida pública controlada pola censura e a obrigatoriedade de permisos gobernativos 

previos. Así mesmo, é preciso salientar o papel do exército e das forzas de 
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seguridade, que pasaron a ser instrumentos de disuasión fronte aos inimigos do 

réxime ou a calquera disidencia interna. 

Cómpre non obstante diferenciar entre a etapa anterior a 1945 (co fascismo 

italiano como modelo) e a de 1945-1959 (illamento internacional trala 

derrota dos fascismos e intentos de superación deste). Como elemento 

característico da primeira, pódese sinalar a aprobación do "Fuero del Trabajo", 

inspirado na "Carta di Lavoro" da Italia fascista e xermolo da lexislación laboral do 

franquismo. A partir de 1945, debe mencionarse a perda de influencia dos sectores 

máis próximos ao fascismo (Falange) e os intentos franquistas de achegarse aos 

vencedores da Segunda Guerra Mundial. 

Nesta segunda etapa poden mencionarse disposicións como o "Fuero de los 

Españoles", a "Ley de Referendum Nacional" ou a "Ley de Sucesión de la Jefatura 

del Estado", coas que se trataba de abandonar as formulacións máis nitidamente 

totalitarias e adoptar certos aspectos formais dos sistemas liberais (recoñecemento 

de certos dereitos persoais, sufraxio universal en ocasións especiais, proclamación 

de España como monarquía á morte de Franco...). 

A política económica autárquica iniciada coa guerra civil prolongouse ata os 

primeiros anos cincuenta. Débense sinalar as súas pretensións esenciais, como a 

mellora das industrias de guerra e o abastecemento de materias primas, 

inspirándose no modelo italiano; o INI, creado en 1941, debe ser mencionado como 

instrumento principal desa política autárquica. Convén precisar que a autarquía, 

que se mantivo posteriormente como consecuencia do illamento internacional 

dende a fin da Segunda Guerra Mundial, nunca conseguiu os resultados apetecidos; 

durante os anos cincuenta produciuse un amortecemento das duras condicións 

impostas pola autarquía, se ben a súa superación non se producirá ata o Plan de 

Estabilización de 1959. 

O Plan de Estabilización e as bases do desenvolvemento dos anos sesenta. 

Migracións interiores e exteriores e evolución da estrutura social. Os 

inicios da crise.  

O Plano de Estabilización de 1959 significou o abandono definitivo da autarquía 

e o inicio dunha política acelerada de industrialización por medio dos "Planes de 

Desarrollo" dos anos sesenta. Débese coñecer o notable crecemento económico 

conseguido neses anos, pulado polos sectores máis pragmáticos do franquismo 

(ministros relacionados co Opus Dei). O modelo de desenvolvemento polo que se 

optou produciu un crecemento real da economía española, pero tamén deben ser 

sinalados os problemas e consecuencias negativas que comportou. Entre elas 

pódense mencionar as seguintes: o incremento das fortes desigualdades rexionais, 
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propiciándose o éxodo masivo dende algunhas zonas como Galicia, Estremadura e 

Andalucía cara a Madrid, Cataluña e o País Vasco, fomentándose así mesmo a 

emigración exterior (Francia, Alemaña, Suíza...), tanto para xerar un fluxo de 

divisas como para amortecer posibles tensións sociais; o “desarrollismo” estivo 

tamén unido a fenómenos de especulación, degradación dos medios urbanos e das 

costas ...., debido en gran medida á ausencia de control na toma de decisións que 

pulaban só o crecemento macroeconómico e favorecían os intereses particulares de 

individuos e grupos de presión próximos ao poder. Débese sinalar ademais a 

excesiva dependencia de variables como os investimentos exteriores, a contribución 

dos emigrantes ou o turismo. 

Cómpre aludir, neste contexto, á escasa evolución política real do réxime nesta 

etapa, malia que deben mencionarse algunhas medidas lexislativas como a Lei de 

Prensa de 1966 e a Lei Orgánica do Estado de 1967, que poñen de manifesto uns 

tímidos intentos liberalizadores, pero tamén os seus límites: mantivéronse tanto a 

represión como a total exclusión política daqueles que non se identificasen co 

réxime. Débese sinalar que con elas se pretendía realmente a perpetuación do 

franquismo, e non unha transformación do sistema político, polo que se facían 

inviables as arelas de integración na Comunidade Europea, desexada por capas 

cada vez máis amplas do empresariado con intereses nos sectores exportadores. 

As forzas de oposición á Ditadura. Os conflitos sociais e políticos. O 

significado do exilio. A dinámica política e cultural do franquismo.  

O franquismo impúxose por medio dunha guerra civil na que a oposición política 

foi case totalmente eliminada ou obrigada a emprender o camiño do exilio. Sobre a 

súa actividade durante a Ditadura, débese comezar por destacar o intento -tralo 

remate da Segunda Guerra Mundial- de organizar un movemento guerrilleiro, 

promovido fundamentalmente polo Partido Comunista, apoiándose nalgúns grupos 

de fuxidos que permanecían en certas zonas rurais; a experiencia fracasou 

principalmente pola falta de respaldo internacional tan pronto como os gobernos 

aliados se comprometeron coa política anticomunista da guerra fría -favorecedora 

do réxime franquista-, pero tamén debido á eficacia da represión e á falta de 

unidade da oposición. 

Polo que fai ao PSOE e aos republicanos (moi minoritarios no interior de España), 

cómpre mencionar a súa promoción dunha liña anticomunista, alentada por 

gobernos aliados nun contexto internacional marcado pola Guerra Fría, pero 

fracasada no seu intento de atraer aos monárquicos de D. Juan de Borbón. Especial 

referencia merece  a reunión celebrada en Munich en 1962, á que acudiron 

personalidades do interior, como Gil Robles e representantes de Democracia 
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Cristiana. Débese aclarar que a partir dese momento as forzas do exilio irán 

perdendo relevancia e protagonismo en favor da oposición que comezaba a 

articularse no interior. 

O Partido Comunista foi a forza mellor organizada e con máis presenza no 

interior, inda que esta seguía a ser escasa. Cómpre referirse ao seu illamento 

respecto das outras forzas de oposición, así como á súa decisión de disolver o 

movemento guerrilleiro cando -a principios dos anos cincuenta- se convenceu da 

súa inviabilidade. Dende entón debe subliñarse a súa opción de combater ó 

franquismo dende dentro dos propios aparatos do réxime, esencialmente os 

sindicatos verticais. 

A oposición interior ao franquismo só adquiriu importancia fundamentalmente a 

partir da reorganización do movemento obreiro. Débese destacar a este respecto a 

fundación das Comisións Obreiras a principios dos sesenta. Os conflitos sociais 

adquiriron con frecuencia unha dimensión política pola ausencia de mecanismos de 

diálogo e participación, aspecto sobre o que poden poñerse exemplos como os 

acontecementos de 1972 en Ferrol e Vigo. 

Cómpre sinalar tamén certo protagonismo dos universitarios, que dende 1956, e 

sobre todo a partir de 1968, rexeitaron masivamente a ausencia de liberdades e 

reivindicaron un cambio político. Débese mencionar o incremento das protestas en 

Cataluña, o País Vasco e, en menor medida, Galicia, nas que se reclamaban 

ademais dereitos nacionais (lingüísticos, culturais, políticos) para estas 

comunidades. Os nacionalismos, duramente reprimidos, foron adquirindo unha 

influencia crecente, incluso entre forzas alleas a estas ideoloxías antes da guerra 

civil. 

A "política cultural" do franquismo pode caracterizarse con algún exemplo do 

funcionamento da censura política e relixiosa (por exemplo, o cine coas dobres 

versións). Cómpre subliñar que os intelectuais españois foron maioritariamente 

opostos ao réxime, e a partir dos anos sesenta utilizaron plataformas de expresión 

legal nacidas ao amparo da moi limitada apertura da Lei de Prensa de 1966: tal foi 

o caso de revistas como Cuadernos para el Diálogo ou Triunfo. Convén 

mencionar, en último termo, que moitos deles tamén colaboraron cos movementos 

comprometidos coas reivindicacións das culturas nacionais periféricas, establecendo 

canles alternativas á cultura oficial. 

6 España, da transición democrática á actualidade.  

A transición democrática. A Constitución de 1978: valores, dereitos e 

deberes. O Estado das Autonomías e institucións representativas. O 

Estatuto Galego. A situación socioeconómica ata os anos 90.  
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Cómpre vincular o inicio da transición ao incremento das mobilizacións 

democratizadoras e á propia morte do ditador, que determina por si mesma a fin da 

ditadura no que tiña de réxime autocrático, explicando a diverxencia entre o 

anquilosado réxime político e o crecente dinamismo da sociedade (a aparición dun 

"Parlamento de papel"). Completando a análise feita no bloque anterior é 

recomendable coñecer as posicións rupturistas das forzas de oposición (nas 

súas agrupacións "Junta Democrática" e "Plataforma Democrática") a través dos 

aspectos centrais da súa proposta política para o posfranquismo (formas de Estado, 

fórmulas de reconciliación). Convén facer o mesmo cos grupos do réxime, dende o 

Búnker ao reformismo pragmático. 

Os alumnos deben comprender a dinámica política posterior (1976-1977) a 

partir da imposibilidade de manter un réxime autoritario e simple continuador do 

franquismo (fracaso de Arias Navarro). Isto  fixo necesario un achegamento 

continuo entre as elites políticas á busca dun compromiso que evitase os males do 

pasado, exemplificado na Reforma (ruptura pactada), a legalización do PCE, a 

amnistía e os Pactos da Moncloa. Para ilustrar as dificultades do proceso, 

cómpre atender a algúns conflitos que acompañaron a conquista das liberdades 

(prensa e opinión, folga, manifestación). Por último, debe comprenderse o período 

1977-1982 dende as dificultades da normalización democrática: os poderes 

fácticos, o golpe de estado e os fenómenos terroristas que tendían a impedir o 

proceso. 

A Constitución de 1978 debe interpretarse dende a perspectiva do consenso 

(necesario pola debilidade das forzas políticas implicadas, incapaces cada unha 

delas de se impoñer) e da correlación de forzas derivada das primeiras eleccións. 

Neste sentido cómpre coñecer o sistema de partidos que se establece e os 

fundamentos do sistema electoral, así como a evolución do mapa político nas 

sucesivas eleccións. É preciso poñer en relación a análise da Constitución co 

estudado para períodos anteriores, tanto respecto de conceptos constitucionais 

básicos (a soberanía), como do tratamento de institucións que tiveron grande 

influencia nas vicisitudes da España contemporánea (o Exército, a Igrexa, a 

Monarquía) ou dos tres poderes, para entender en perspectiva histórica as 

solucións adoptadas en 1978. 

A creación do Estado das Autonomías supón a primeira modificación do modelo 

de Estado e da súa administración territorial dende 1833, e debe entenderse en 

relación coa radicalización (no caso de Euskadi), unidade (en Cataluña) e 

reivindicación histórica (en Galicia) das forzas nacionalistas na transición. O 

alumnado debe ter algunha idea sobre as diferentes vías de desenvolvemento 
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estatutario, en relación cos niveis máximo e mínimo de transferencias de 

competencias do Estado ás autonomías (da orde pública e educación á simple 

descentralización; tamén debe coñecer a solución que permite o recoñecemento 

dos tres idiomas. É conveniente que a concreción destes aspectos se faga a través 

do tratamento que se lles dá no Estatuto Galego, para o que tamén deben 

coñecerse os pasos e atrancos concretos que acompañaron á súa elaboración e 

tramitación. 

Na análise da evolución socioeconómica de España, é desexable enlazar a crise 

do petróleo coa posterior instalación na crise da economía produtiva e o pulo da 

economía financeira nos anos oitenta; para iso débese coñecer basicamente a 

evolución dalgunhas das principais macromagnitudes e indicadores económicos 

(paro, déficit, renda, PIB...). Valoraranse tamén os avances e dificultades na 

construción do “estado de benestar” e a crecente influencia do neoliberalismo. 

España no escenario internacional. A incorporación á CE As relacións con 

Iberoamérica e co mundo mediterráneo.  

Debe coñecerse a política internacional española posterior a 1975, vinculándoa co 

recoñecemento internacional da democracia española e coa normalización 

progresiva de relacións. Resulta conveniente analizar como un período coherente a 

este respecto a denominada "década socialista" (1982-1992), en relación coa 

entrada nos organismos internacionais que determinan o aliñamento do Estado 

español no ámbito occidental na fin da era dos bloques. Neste sentido debe 

coñecerse o proceso de integración na OTAN, no Consello de Europa e noutros 

organismos, así como a celebración de importantes conferencias internacionais en 

España. 

 

Respecto da entrada na CE, deben coñecerse as súas condicións e as principais 

consecuencias nos sectores produtivos, así como a evolución posterior á adhesión. 

Cómpre tratar así mesmo o papel español na construción da Unión Europea e a 

participación política nas institucións comunitarias (Parlamento, Comisión). 

Repasaranse tamén os problemas de aceptación de España antes de 1980, para 

comprender a adhesión dende a consideración do aval definitivo á chamada 

integración do Estado español no espazo europeo. 

 

No estudo das relacións internacionais que mantén España, farase especial 

referencia a Latinoamérica, subliñando as súas raíces e razóns históricas, así como 

a evolución da liña política e dos intercambios comerciais mantidos nos últimos 

anos. Respecto das relacións co mundo mediterráneo, destacaranse as mantidas 
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cos países árabes e a normalización das relacións con Israel (Conferencia de Paz de 

Madrid...), contrastándoas co illamento e a escasa relevancia internacional de 

España durante o franquismo. 

Galicia no marco español e europeo. As peculiaridades demográficas, 

económicas, culturais e políticas.  

Respecto da evolución política de Galicia no marco español, convén reflectir -a 

partir da consideración do mapa político e electoral galego- o contraste coa 

evolución política do Estado e das outras comunidades históricas. Débese abordar 

tamén o estudo da cronoloxía política da autonomía, dende a etapa preautonómica, 

analizando os trazos básicos da presenza e influencia das forzas políticas 

intervenientes na construción da autonomía: a debilidade do nacionalismo e da 

esquerda e a aceptación relativa dos principios autonomistas por parte da dereita 

ex-franquista. Debe coñecerse, por último, a articulación institucional do réxime 

autonómico. 

Nos aspectos demográficos, convén centrar a atención no tránsito entre a 

emigración e o avellentamento da poboación. Respecto da evolución económica, 

cómpre seguila a través do coñecemento xeral dalgunha das principais 

macromagnitudes e indicadores (paro, déficit, renda, PIB) . 

Deben ser analizados os efectos da integración europea na estrutura industrial 

(construción naval), así como no sector agropecuario e pesqueiro; convén así 

mesmo tratar as axudas estruturais comunitarias e os beneficiosos efectos da 

desaparición da fronteira económica con Portugal. 

Como aspectos salientables no ámbito cultural, cómpre sinalar a conformación 

dunha cultura galega moderna, o desenvolvemento dos medios de comunicación 

galegos, o proceso de normalización lingüística e a evolución do sistema educativo 

(competencias educativas, ensino da lingua galega, segregación das 

universidades...). 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ben se trate de medidas de reforzo ou de ampliación o Departamento atende aos 

seguintes principios:  

● Emprego de metodoloxías diversas en función de que o tipo de axuda que 

ofrecen responda ás necesidades que en cada intre necesitan os alumnos.As 

adaptacións en metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir nas 

formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades Estas 

modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 
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● Actividades de aprendizaxe diferenciadas: reforzo e ampliación. 

 As actividades educativas que se formulen deben situarse entre o que xa saben 

facer os alumnos de maneira autónoma e o que son capaces de facer coa axuda 

do profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que nin sexan demasiado 

fáciles e, por conseguinte, pouco motivadoras para algúns alumnos, nin que 

estean tan afastadas do que poden realizar que lles resulten igualmente 

desmotivadoras, ademais de contribuír a crear unha sensación de frustración 

nada favorable para a aprendizaxe.  Cando se trata de alumnos que manifestan 

algunha dificultade para traballar determinados contidos, débese axusta-lo grao 

de complexidade da actividade e os requirimentos da tarefa ás súas 

posibilidades.   

11. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES  (Historia do 

Mundo Contemporáneo 1º Bacharelato-currñiculo LOE) 

Encárgase  da atención ao alumnado nestas circunstancias o profesor que imparta a 

Historia de España no grupo de 2º ( grupo de referencia) ao que pertenzan os 

afectados. Proporáselle a realización de exercicios e esquemas que lle axuden a 

planificar a materia para a realización de probas escritas: será guiado e poderá 

consultar dúbidas co profesor do grupo de referencia. O profesor comunicará ao 

Xefe de Departamento as cualificacións obtidas polos alumnos en cada avaliación. 

Contidos esixibles 

Serán os mesmos contidos que os establecidos no punto 3 B do apartado 5 Historia 

do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato 

Os mínimos serán os establecidos no punto 9 do apartado 5 Historia do Mundo 

Contemporáneo de 1º de Bacharelato 

 

HISTORIA DO MUNDO 

CONTEMPORÁNEO PTE. 

 

1º parcial 

 

Unidades 1 ata  a 8 

  

2º parcial 

 

Unidades 9 ata 16 

 

O libro de texto é VV.AA., Historia do mundo contemporáneo 1º 

Bacharelato,Proxecto A casa do saber, Santillana, 2008 
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Actividades de avaliación e cuantificación 

A Xefatura de Estudos organiza as datas para realizar dous exames de pendentes, 

en xaneiro e en maio. O Departamento, tendo en conta como fai o seguemento de 

pendentes, acordou que o profesor encargado da atención a pendentes pode 

empregar esas datas ou examinar ao alumnado en datas indicadas polo profesor. 

O seguemento e a avaliación realizanse desta forma:  

Avaliación Ordinaria de Xuño 

Durante o curso o alumnado coa materia pendente realizará diferentes tarefas e 

actividades as cales serán cualificadas polo profesor do curso de referencia. A 

realización das citadas tarefas poderá eximir a realización da proba do mes de 

xaneiro sempre e cando se presenten todas as actividades en tempo e forma. 

Durante o 2º e 3º trimestre o alumnado pendente realizará as tarefas e actividades 

que se lle propoñan e na proba do mes de maio o profesor  realizará un exame oral 

ou escrito sobre os contidos da asignatura.  

No caso de presentar todas as actividades e obter nas mesmas cualificación 

positiva a cualificación final se obterá tendo en conta a nota dos traballos  á que se 

engadirá a nota do exame oral ou escrito no mes de maio . A relación porcentual  

será: 

● Nota traballos 60% 

● Nota exame  40 % 

A non presentación das actividades tanto no 1º trimestre coma no 2º o 

alumnado deberá realizar  os dous exames en xaneiro e maio. A nota final é a 

media das dúas probas. De non acadar unha valoración positiva ( 5 ou máis)  

poderá realizar unha nova proba en maio de toda a materia. 

Avaliación Extraordinaria de Setembro 

O profesor proporá ao alumnado actividades para realizar nos meses de verán. 

No caso de presentar todas as actividades e obter nas mesmas cualificación 

positiva a cualificación final se obterá tendo en conta a nota dos traballos  á que se 

engadirá a nota do exame oral ou escrito de setembro. A relación porcentual  será: 

● Nota traballos 60% 

● Nota exame  40 % 
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A non presentación das actividades propostas para a súa realizacion nos meses 

do verán  fará o exame de Setembro de toda a materia. 

12.-ALUMNADO QUE TEN QUE CURSAR Hº MUNDO 

CONTEMPORÁNEO POR CAMBIO DE MODALIDADE   

Encárgase  da atención ao alumnado nestas circunstancias o profesor que imparta a 

Historia de España no grupo de 2º (grupo de referencia) ao que pertenzan os 

alumnos afectados. Proporáselle a realización de exercicios e esquemas que lle 

axuden a planificar a materia para a realización de probas escritas: será guiado e 

poderá consultar dúbidas co profesor do grupo de referencia. O profesor 

comunicará ao Xefe de Departamento as cualificacións obtidas polos alumnos en 

cada avaliación. 

Os contidos esixibles son os correspondentes ao curriculo de Historia do Mundo 

Contemporáneo de 1º de BACH así como os procedementos e criterios de 

avaliación. O profesor poderá ter en conta o rendemento do alumno na materia de 

2º de Bacharelato, en especial nos procedementos. 

O libro de texto é VV.AA., Historia do mundo contemporáneo 1º 

Bacharelato,Proxecto A casa do saber, Santillana, 2008. 

Proceso de Avaliación Ordinaria de Xuño 

Durante o curso o alumnado realizará diferentes tarefas que actividades as cales 

serán cualificadas polo profesor do curso de referencia. A realización das citadas 

tarefas poderá eximir a realización do exame da 1ª Avaliación sempre e cando se 

presenten todas as actividades en tempo e forma. Durante a 2ª e 3ª avaliación o 

alumnado realizará as tarefas e actividades que se lle propoñan. O profesor 

realizará no mes de maio un exame oral ou escrito sobre os contidos da asignatura.  

No caso de presentar todas as actividades e obter nas mesmas cualificación 

positiva a cualificación final se obterá tendo en conta a nota dos traballos  á que se 

engadirá a nota do exame oral ou escrito no mes de maio . A relación porcentual  

será: 

● Nota traballos 60% 

● Nota exame  40 % 

A non presentación das actividades tanto no 1º trimestre coma no 2º o 

alumnado deberá realizar  os dous exames en xaneiro e maio. A nota final é a 

media das dúas probas. De non acadar unha valoración positiva ( 5 ou máis)  

poderá realizar unha nova proba en maio de toda a materia. 
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Avaliación Extraordinaria de Setembro 

O profesor proporá ao alumnado actividades para realizar nos meses de verán. 

No caso de presentar todas as actividades e obter nas mesmas cualificación 

positiva a cualificación final se obterá tendo en conta a nota dos traballos  á que se 

engadirá a nota do exame oral ou escrito de setembro. A relación porcentual  será: 

● Nota traballos 60% 

● Nota exame  40 % 

A non presentación das actividades propostas para a súa realizacion nos meses 

do verán  fará o exame de Setembro de toda a materia. 

O libro de texto é VV.AA., Historia do mundo contemporáneo 1º 

Bacharelato,Proxecto A casa do saber, Santillana, 2008. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

A participación nas actividades extraescolares está  moi condicionada pola 

extensión dos currículos en xeral e do de Historia en particular, primando a 

necesidade de cumprir e finalizar o programa curricular supeditado ás Probas de 

Acceso á Universidade. De todos os xeitos procuraráse: 

  

Asistir a exposicións e conferencias así como aqueles actos culturais que xurdan ao 

longo do desenvolvemento do curso tanto no propio centro como na vila ou nas 

proximidades (Santiago, Coruña...) 

Participar nas actividades organizadas durante a Semana Cultural a celebrar como 

todos os anos no mes de abril. Os temas tratados e os grupos a quen van 

destinados determinarase ao longo do curso 

14. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO 

LECTOR 

Vexase o epígrafe IV p. 14 

15. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE 

INTEGRACIÓN DAS TICs 

Ademais do exposto no Apartado V  

No actual curso tentarase empregar as TICS en: 
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● Presentacións Power Point para explicar algúns temas do currículo  

● Busca de información na rede, por parte dos alumnosFomentar o uso da 

busca desta información a través de exercicios con preguntas dirixidas 

● Visitas a páxinas de contidos históricos  
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7 XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACH 

1. CRITERIOS PARA PROGRAMAR A MATERIA 

A materia de Xeografía de España regulamentada polo Decreto 126/2008, é 

obxecto de exame nas Probas de Acceso á Universidade. Se ben non é obligatorio 

que os alumnos realicen ditas probas ao finalizar o 2º de Bacharelato que ten 

carácter terminal cara a obter a titulación correspondente, a maioría deles optan 

por facelas o que xunto ao feito de que o calendario escolar prevé a permanencia 

do profesorado para preparar ao alumnado para as PPAU  tras finalizar a 3ª 

avaliación, lévanos a ter moi en conta as indicacións do Grupo de Traballo da CIUG 

á hora de programar. 

2.   OBXECTIVOS 

Como recolle o Decreto 126/2008 aXeografía estuda a configuración do espazo 

terrestre, froito do conxunto de relacións entre múltiples variables naturais e 

humanas. Concrétase nunha serie de paisaxes que sintetizan a complexidade das 

dinámicas ecoxeográficas e a pegada da ocupación humana ao longo da historia. É 

esta a que converte o espazo en territorio a través do poder político que o delimita 

con fronteiras e o organiza con infraestruturas.A comprensión desta organización é 

indispensable para poder intervir nela ou para contribuír á súa mellora. Como 

disciplina académica, a xeografía proporciona destrezas asociadas á comprensión 

deste espazo organizado a diferentes escalas e dos diversos factores que inciden 

nel, recoñecendo as súas estruturas socio-económicas, o papel das decisións 

políticas e das diferentes posicións ideolóxicas ante distintos modelos de ocupación 

e ordenación do territorio.Deste xeito, esta materia perseguirá, non tanto formar 

profesionais da xeografía, como formar persoas integrantes da cidadanía que sexan 

quen de participar de forma responsable na toma individual e colectiva de 

decisións, desde posturas de solidariedade e de respecto á diversidade natural e 

social. 

A materia parte das aprendizaxes adquiridas polo alumnado tanto nas anteriores 

etapas educativas coma na vida afectiva, familiar e social, para afondar no estudo 

do espazo español, integrado por diferentes realidades territoriais e inserto nos 

ámbitos europeo e mundial. Cómpre, xa que logo, abordar a análise xeográfica a 

distintas escalas. Desde os conceptos xerais, que permiten a comprensión da 
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configuración e articulación dun espazo, ata a interpretación do territorio máis 

próximo, a xeografía emprega procedementos e técnicas características entre as 

que destacan as cartográficas. 

Os contidos estrutúranse en seis bloques. As destrezas e procedementos propios da 

análise xeográfica constitúen os contidos comúns, que inclúen técnicas que facilitan 

o tratamento de datos e informacións, así como referencias a valores que formen o 

alumnado no rexeitamento das discriminacións e desigualdades e mais na 

disposición a participar activamente no contorno espacial e social no que vive. A 

secuencia de contidos específicos iníciase co estudo do medio físico e a súa 

diversidade, para seguir cos aspectos humanos: as actividades económicas, a 

poboación e a urbanización. Isto permite abordar a análise integral e sistémica das 

paisaxes e afrontar o concepto de rexionalización, analizando os criterios que 

subxacen no deseño das entidades territoriais, así coma as desigualdades entre 

estas e as medidas correctoras. Por último, abórdase a inserción de Galicia e de 

España nun contexto máis amplo, dentro do cal a Unión Europea é o marco de 

referencia clave, que se xa foi abordado sectorialmente en cada aspecto analizado, 

é agora obxecto dunha ollada integradora, necesaria nun mundo globalizado. Non 

obstante, poden existir outros xeitos de ordenamento dos contidos,sempre que se 

cumpran os principios de integración de variables que explican un espazo 

xeográfico. 

O citado decreto indica que o ensino da xeografía no bacharelato terá como 

finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1. Comprender e explicar o territorio galego e español como un espazo dinámico, 

caracterizado polos contrastes e a complexidade territorial, resultado da interacción 

de decisións políticas e de procesos sociais, económicos, tecnolóxicos e culturais, 

que actuaron nun marco natural e histórico. 

2. Identificar e comprender as interrelacións das variables que interveñen na 

organización do territorio para analizalo e interpretalo criticamente, empregando 

con corrección tanto as técnicas como o vocabulario xeográfico e aplicándoo ao 

coñecemento do contorno. 

3. Coñecer as características dos diferentes medios naturais existentes en Galicia e 

en España, identificando os trazos xeográficos que os definen, poñéndoos en 

relación cos espazos europeos e mundiais. 

4. Comprender a distribución, estrutura e dinámica da poboación e analizar 

criticamente as situacións de desigualdade e discriminación socioeconómica, de 
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xénero e étnico-cultural, e mais a súa pegada na configuración do territorio creando 

situacións de segregación espacial. 

5. Analizar os distintos modos de explotación dos recursos, así como as actividades 

produtivas e os seus impactos territoriais e ambientais, recoñecendo a interrelación 

entre o medio e os grupos humanos como xeradora de espazos xeográficos 

diferenciados. 

6. Interesarse activamente pola calidade do medio natural, ser conscientes da 

inestabilidade dos medios xeográficos de Galicia e España no contexto europeo e 

mundial e dos problemas derivados de certas actuacións humanas, así como 

entender a necesidade de políticas de ordenación territorial, ambientais e de 

xestión de recursos acordes co desenvolvemento sostible. 

7. Comprender as relacións que existen entre os territorios que integran España, e 

destes coa Unión Europea, desenvolvendo actitudes de coñecemento, aprecio e 

cooperación cara aos espazos próximos e afastados, superando os estereotipos e 

prexuízos. 

8. Explicar a posición de España e de Galicia nun mundo interrelacionado, no que 

coexisten procesos de uniformación da economía e de crecente desigualdade 

socioeconómica. 

9. Comprender e analizar a realidade xeográfica galega, a súa diversidade interna, 

a inserción en España e Europa desde unha posición periférica e as relacións co 

resto do mundo, marcadas historicamente pola emigración. 

3.   CONTIDOS, SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN 

A.- CONTIDOS 

O Decreto 126/2008 establece os seguintes contidos 

Bloque 1 Contidos comúns.  

-Identificación e explicación multicausal da localización e distribución de procesos e 

fenómenos xeográficos e as súas implicacións. 

-Busca, selección e tratamento de información relevante para o coñecemento 

xeográfico: fontes cartográficas, estatísticas, visuais, bibliográficas e procedentes 

das tecnoloxías da información e da comunicación, observación directa da realidade 

empregando as técnicas de traballo de campo. 
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-Dominio das técnicas cartográficas: lectura, interpretación e comunicación a través 

de planos e mapas. Manexo da escala e das diversas representacións gráficas. 

-Comprensión das dinámicas ecoxeográficas: as interrelacións de variables na 

conformación do territorio.Técnicas de análise e interpretación das paisaxes. 

-Participación en debates e traballos en grupo revisando e contrastando as ideas 

propias coas alleas,argumentando e empregando o vocabulario específico. 

-Responsabilidade no uso dos recursos e valoración das pautas de comportamento 

individual e social respecto da protección e mellora do medio natural. 

-Toma de conciencia e adopción dunha postura crítica fronte ás desigualdades e 

discriminacións socioeconómicas, étnico-culturais e de xénero e a súa plasmación 

no territorio. 

-Elaboración de informes sobre algún problema ambiental ou social facendo 

propostas de mellora eempregando os conceptos con precisión e rigor. 

Bloque 2 Natureza e medio natural en España. 

-España: situación dos seus territorios e implicacións xeográficas. Elementos de 

unidade e diversidade. 

-A diversidade do medio físico: as grandes unidades morfoestruturais do relevo. O 

litoral. Climas e vexetación en Galicia e España. Hidrografía, problemas e xestión da 

auga. 

-Dinámicas ecoxeográficas e grandes medios naturais en España. A diversidade 

interna galega. 

-Riscos e problemas ambientais e a súa relación coa actividade humana. A política 

ambiental en Galicia e en España no contexto da Unión Europea. 

Bloque 3 Territorio e actividades económicas. 

-Aproveitamento económico dos recursos: minaría, fontes de enerxía e recursos 

mariños. Políticas de desenvolvemento sustentable. 

-Os espazos agrarios: factores, dinámicas recentes e procesos de transformación 

no marco europeo. O exemplo galego. As paisaxes agrarias. 

-Os espazos industriais: unha distribución desequilibrada. Globalización, políticas de 

emprego e tendencias actuais na industria galega e española. As paisaxes 

industriais. 
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-Os espazos de servizos: diversidade interna e terciarización da economía española. 

Redes de transporte e vertebración territorial: as conexións de Galicia co exterior. 

Os espazos turísticos: factores, tipoloxía e impacto. Os espazos comerciais e os 

fluxos de poboación. 

Bloque 4 Poboación e urbanización. 

-A poboación: a súa distribución. A dinámica e políticas demográficas. 

-Migracións. Do pasado emigratorio a un presente de inmigración. Fluxos 

migratorios, factores explicativos, consecuencias e políticas de inmigración. 

-Estrutura da poboación: expectativas de futuro. A posición da muller respecto do 

mercado laboral e a súa plena integración social. 

-Novas realidades e procesos de expansión urbanos: metropolización e cidade 

difusa. O recente crecemento urbano e as súas implicacións territoriais. 

Estrutura e morfoloxía urbanas. Problemas, xestión e planeamento urbanos. 

-O sistema urbano español: distribución e xerarquía. A especificidade galega: o 

papel das vilas. Permanencia e cambio no mundo rural. 

Bloque 5 A organización político-administrativa española, contrastes e 

políticas rexionais. 

-O proceso de construción do estado español e o debate territorial. Diferentes 

criterios de rexionalización e organización político-administrativa actual. 

Outras entidades territoriais: comarcas e parroquias en Galicia. 

-Os contrastes rexionais e intrarrexionais. Posición relativa no contexto europeo. 

-As políticas rexionais e de cohesión na UE e o seu impacto en Galicia e en España. 

As eurorrexións:Galicia-Norte de Portugal. 

-A ordenación territorial como intervención global: concepto e situación en España. 

A ordenación territorial en Galicia. 

Bloque 6 España en Europa e no mundo. 

-Contrastes físicos e socioeconómicos en Europa. Posición española na UE. A 

situación periférica de Galicia: o Arco Atlántico. 

-Áreas xeoeconómicas e xeopolíticas mundiais.España nun mundo globalizado. 
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-Galicia no contexto mundial: a Galicia exterior. A particular relación con América 

Latina. 

Os contidos comúns, procedementais, do bloque 1, trabállanse no resto dos 

bloques. 

B.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Precisións:Indicacións do Grupo de Traballo de Xeografía da CIUG 

O Departamento, cada curso académico, ademais de respectar o currículo da 

materia establecido por lei, atende e segue as orientacións do Grupo de Traballo de 

Xeografía, tanto na secuenciación dos contidos, como nos procedementos, nos 

conceptos e termos básicos da materia e no modelo de exame. Cada curso 

académico establecemos como contidos mínimos os recollidos na secuenciación 

proposta polo Grupo de Traballo de Xeografía  co fin de garantir unha axeitada 

preparación ao alumnado tanto para superar o 2º curso de Bacharelato como as 

Probas de Acceso á Universidade.  

As directrices do Grupo de Traballo de Xeografía proporcionadas para o curso 2011-

2012 e que non sofriron variacións para o presente curso  son xustificadas do 

seguinte xeito polo mencionado grupo: 

“A lexislación correspondente (Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece 

aordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 23 

dexuño de 2008) establece o currículo de Xeografía de 2º de bacharelato, de onde 

sedesprenden a) os OBXECTIVOS que debe alcanzar o ensino da Xeografía e b) os 

CONTIDOS;polo tanto, qué debe ensinarse e qué debe aprender e coñecer o alumno. 

   

Tendo como marco de referencia a lexislación vixente que regula as probas e as condicións 

de acceso aos ensinos de grao, e os procedementos de admisión ás universidades do 

Sistema Universitario de Galicia, non debe esquecerse que o modelo de exame condiciona o 

ensino da materia; por iso entendemos que deban terse presente os obxectivos do ensino da 

Xeografía ao elaborarmos os modelos de exame, e con esa meta presentamos estas novas 

directrices e orientacións para o curso 2011-2012” 

 

Secuencia dos temas 

 

Recollendo as orientacións do Grupo de Traballo de Xeografía procedemos a 

establecer a secuenciación dos contidos seguindo as propostas do mesmo. Deste 

xeito  “cada bloque de coñecemento contén os temas correspondentes, cunha 

proposta de desenvolvemento que chamaremos esquema da unidade. Ademais 
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de acoutar uns temas para converterse na pregunta teórica (relación axunta), 

uns exercicios prácticos que serán os modelos a seguir no exames e o 

vocabulario propio do tema, conceptos dos que sairá a primeira cuestión do citado 

exame.” 

 

BLOQUE I NATUREZA E MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA 

 

TEMA 1 DIVERSIDADE XEOLÓXICA E MORFOLÓXICA. 

 

Esquema da unidade 

1.1. Formación e evolución xeolóxica. 

1.2. Variedade litolóxica e formas do relevo diferencial. 

1.3. Unidades morfoestruturais. 

1.4. O litoral español: cantábrico, atlántico e mediterráneo. 

1.5. Relevo insular. 

 

Tema (pregunta teórica) 

· Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas 

Canarias e Baleares. Tipos de unidades morfoestruturais. 

- Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das 

Illas (da era arcaica ao glaciarismo cuaternario). 

- Tipos de unidades: zócolo, macizos antigos, cordilleiras de 

pregamento, cuncas sedimentarias. 

 

Prácticos 

- Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico: identificación das 

coordenadas xeográficas, máximas e mínimas altitudes, zonas de maiores e 

menores pendentes, principais cursos fluviais e orientación dos mesmos. 

- Comentario de perfís topográficos: N-S, E-O, Pireneos-Val do Ebro. 

- Mapa litolóxico de España. 

- Mapa de unidades xeotectónicas de España. 

- Debuxos e gráficos con tipos de modelado: granítico, cárstico, glaciar ou 

volcánico. 

- Imaxes identificativas: pedras cabaleiras, badlands, páramos, canóns. 

- Esquemas do relevo costeiro: costa mediterránea. 

 

Vocabulario 

Aluvión /Foz/Litosfera/Meseta/ Penechaira / Somontano / Tectónica de placas (7) 
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TEMA 2 DIVERSIDADE CLIMÁTICA 

Esquema da unidade 

2.1. Factores xeográficos e termodinámicos do clima. 

2.2. Tipos de tempo. 

2.3. Dominios climáticos: atlántico, mediterráneo, de interior, de montaña, 

subtropical. 

Tema (pregunta teórica) 

· Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España. 

- Factores xeográficos: latitude, situación, influencia do mar, relevo. 

- Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e en superficie 

(centros de acción, masas de aire, frontes). 

Prácticos 

- Mapas do tempo en superficie: advección do Oeste, anticiclón de verán e gota 

fría. 

- Mapas de temperaturas e precipitacións medias. 

- Mapa dos climas de España. 

- Climogramas: análise de temperaturas, precipitacións e aridez; factores que 

inflúen no clima; influencia no medio; tipos de climas e localización xeográfica dos 

mesmos. 

 

Vocabulario 

Aridez / Barlovento / Inversión térmica / Isóbara / Isohieta / Umbria (6) 

 

TEMA 3 DIVERSIDADE HÍDRICA 

 

Esquema da unidade 

3.1. Concas hidrográficas e tipos de réxime fluvial. 

3.2. Lagos, lagoas, zonas húmidas costeiras. 

3.3. Problemática dos recursos hídricos: transvases, desalinización, recuperación 

de acuíferos, saneamento dos ríos. 

 

Tema (pregunta teórica) 

· Problemática dos recursos hídricos en España e posibles solucións. 

- Os transvases. 

- A desalinización. 

- A recuperación de acuíferos. 

- O saneamento dos ríos. 
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Prácticos 

- Comentario de hidrogramas (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial oceánico, 

pluvial mediterráneo). 

- Análise das concas hidrográficas do Ebro e Guadalquivir: localización dos 

principais ríos e posibles réximes fluviais 

- Comentario dun mapa dos recursos hídricos da península. 

 

Vocabulario 

Cunca fluvial / Estiaxe / Marisma (3). 

 

TEMA 4 DIVERSIDADE BIOXEOGRÁFICA. 

 

Esquema da unidade 

4.1. Factores da diversidade bioxeográfica. 

4.2. Paisaxes vexetais: atlántico, mediterráneo, canario e de montaña. 

4.3. O solo: composición e valor do solo. 

 

Tema (pregunta teórica) 

· Factores da diversidade bioxeográfica. 

- Situación xeográfica e procesos naturais. 

- Acción antrópica. 

 

Prácticos 

- Mapas de distribución de carballo, sobreira, faia e aciñeira. 

- Gráficos comparativos de cliseries. 

- Mapa de rexións bioxeográficas. 

- Comentario dunha imaxe de paisaxe natural: mediterránea, de montaña e das 

illas Canarias. 

Vocabulario 

Laurisilva / Maquis / Vexetación clímax / Vexetación antrópica (4). 

 

TEMA 5 NATUREZA E MEDIO AMBIENTE DE GALICIA 

 

Esquema da unidade 

5.1. O relevo de Galicia 

5.2. Os climas e o medio natural de Galicia 
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Tema (pregunta teórica) 

· Diversidade climática galega e a súa influencia nos ríos e na vexetación. 

- Diversidade climática. 

- Os ríos de Galicia. 

- A diversidade bioxeográfica. 

 

Prácticos 

- Comentario dun perfil topográfico O-E. 

- Comentario de paisaxes naturais de Galicia (serras orientais, cuncas interiores e 

tipoloxía das rías). 

 

Vocabulario 

Esteiro / Landa / Ría / Tómbolo (4) 

 

TEMA 6 RISCOS E PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 

Esquema da unidade 

6.1. Repercusións ambientais da acción humana: Contaminación, cambio climático, 

pegada ecolóxica. 

5.2. Respostas e solucións cara á sustentabilidade. 

5.3. A paisaxe:recurso común, interpretación e transformacións recentes. 

5.4. O patrimonio natural español e categorías de protección. 

 

Tema (pregunta teórica) 

· Repercusións ambientais da acción humana: 

- Contaminación. 

- Cambio climático. 

- Pegada ecolóxica. 

 

Prácticos 

Os mapas poderán estar referidos a España ou Galicia. 

- Mapas de riscos: xeolóxicos, climáticos (inundacións, temporais e secas). 

- Estatísticas e mapas de erosión dos solos, desertización e incendios forestais. 

- Comentario guiado de informes ou notas de prensa sobre contaminación. 

- Mapas dos espazos protexidos (parques nacionais, parques naturais, reservas da 

biosfera). 

 

Vocabulario 
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Avaliación de impacto ambiental / Ecosistema / Efecto invernadoiro / Paisaxe (4) 

 

BLOQUE II TERRITORIO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA 

 TEMA 1 CAMBIOS E PERMANENCIAS NO SECTOR PRIMARIO 

Esquema da unidade 

1.1. Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos. 

1.2. A estrutura agraria e as súas transformacións recentes (U.E.) 

1.3. O desenvolvemento da gandería española e as súas transformacións. 

1.4. A explotación dos bosques. 

1.5. As paisaxes agrarias: atlántica, mediterránea, de interior, canaria e de 

montaña. 

1.6. A pesca e os espazos pesqueiros. 

 

Temas (pregunta teórica) 

· Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos: 

- Tipos: terras labradas, prados e pastos, áreas forestais, restantes 

usos do solo. 

- Factores: condicións naturais (dominios atlántico, mediterráneo e 

subtropical e áreas montañosas e chairas) e estrutura da propiedade. 

 

· Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española: 

- A poboación rural 

- As explotacións agrarias 

- Técnicas e sistemas agrarios 

- Estrutura gandeira 

- Política Agrícola Común. 

 

Prácticos 

- Comentario e localización dunha paisaxe agraria e humanizada, a través de 

fotografía aérea ou outros medios de reprodución. 

- Mapa de espazos pesqueiros (rexións e caladoiros). 

- Gráficos e mapas sobre a produción agraria, gandeira ou pesqueira, e poboación 

ocupada nestes sectores. 

  

Vocabulario 

Acuicultura/ Agricultura ecolóxica/ Denominación de orixe/ Desagrarización/ 

Explotación intensiva / Política Agrícola Común (PAC)/ Política Pesqueira 

Comunitaria 
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(PPC)/ Silvicultura / Transxénicos. (9) 

 

TEMA 2 A REESTRUTURACIÓN DOS ESPAZOS INDUSTRIAIS. 

 

Esquema da unidade 

2.1. Proceso e factores da industrialización española. 

2.2. O tecido industrial español e os seus contrastes. 

2.3. Gran variedade de paisaxes industriais. 

2.3.1. Áreas de antiga industrialización. 

2.3.2.En áreas urbanas e rurais. 

2.3.3. Paisaxes da innovación. 

2.4. Situación actual da industria: desafíos e globalización. 

2.5. A enerxía: a diversidade de fontes de enerxía. 

 

Tema (pregunta teórica) 

· Situación actual da industria en España e Galicia. 

- Desafíos: problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía) e 

consecuencias da incorporación á Unión Europea. 

- Tendencias recentes da industria en España: globalización e 

deslocalización. 

 

Prácticos 

- Comentario dunha paisaxe industrial e humanizada (fotografía). 

- Mapas ou planos sobre factores de localización industrial. 

- Mapas e gráficos de produción mineira, industrial, enerxética e principais áreas 

industriais de España e Galicia. 

- Mapas e gráficos de poboación ocupada nas actividades mineiras e industriais en 

España e Galicia. 

 

Vocabulario 

Economías de escala/ Enerxías renovables/ Difusión industrial/ Fondos estruturais/ 

Subcontratación/ Industrias verdes/ Materias primas estratéxicas / Parque 

tecnolóxico. (8) 

 

TEMA 3 ESPAÑA UNHA ECONOMÍA DE SERVIZOS. 

Esquema da unidade 

3.1. Terciarización da economía e sociedade do benestar. 

3.2. Distribución comercial e espazos do consumo. 
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3.3. Os servizos financeiros a súa organización espacial e a balanza de 

pagamentos. 

3.4. Transporte e comunicacións. 

3.5. Os espazos turísticos. 

3.5.1. Paisaxes turísticas. 

3.5.2. Impactos e políticas de ordenación. 

 

Tema (pregunta teórica) 

· Sector servizos e o proceso de terciarización da economía en España e 

Galicia. 

- Características do sector terciario. 

- Causas da terciarización. 

- Contrastes na localización dos servizos. 

 

Prácticos 

- Comentario de paisaxes turísticas. 

- Mapas da distribución de redes e infraestruturas do transporte (AVE, 

autoestradas, 

autovías, portos e aeroportos). 

- Mapas ou gráficos do movemento de viaxeiros. 

- Mapas ou gráficos sobre a distribución e tendencias do turismo 

- Gráficas sobre a evolución do comercio exterior e/ou interior. 

- Gráficos e estudos sobre o impacto da sociedade da información. 

 

Vocabulario 

Balanza de pagamentos/ Economía somerxida/ Ecoturismo/ Franquicia/ Plan 

Estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT)/ Taxas aeroportuarias/ Tour 

operadores. (7) 

 

BLOQUE III A POBOACIÓN E URBANIZACIÓN 

TEMA 1 A POBOACIÓN ESPAÑOLA. 

Esquema da unidade 

1.1. Dinámica da poboación. 

1.2. Os movementos naturais da poboación. 

1.3. Mobilidade espacial da poboación e debate sobre a inmigración. 

1.4. A estrutura demográfica: idade, sexo e actividade económica. 

1.5. Distribución espacial. 
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Temas (pregunta teórica) 

· Movementos naturais da poboación. 

- Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico 

actual. 

- Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. 

· Mobilidade espacial da poboación. 

- O éxodo rural. 

- A inmigración. 

 

Prácticos 

- Calcular e analizar o índice sintético de fecundidade dun concello, provincia, etc.a 

partir dos datos do INE ou IGE. 

- Comentar e comparar pirámides de poboación. 

- Gráfica da evolución da poboación activa de España, Galicia, nos últimos 25 anos. 

- Gráfica da transición demográfica en España. 

- Gráfica ou estatísticas coa variable de xénero (actividade, estudos ... feminina). 

- Mapas das porcentaxes de inmigrantes por provincia ou CCAA. 

- Gráfica da emigración galega. 

- Mapas e gráficos de ocupación por sectores económicos. 

 

Vocabulario 

Poboación Activa, Esperanza de Vida, Réxime Demográfico, Censo de Poboación, 

SaldoMigratorio, Taxa de Fecundidade, Transición Demográfica, Padrón Municipal. 

(8) 

 

TEMA 2 O SISTEMA URBANO. 

Esquema da unidade 

2.1. O proceso de urbanización en España. 

2.1.1. Concepto de cidade. 

2.1.2. Axentes sociais urbanos. 

2.1.3. Urbanismo e ordenación do territorio. 

2.1.4. Morfoloxía urbana (tipos de planos). 

2.1.5. Funcións urbanas. 

2.2. Fenómeno urbano en España. 

2.2.1. A cidade preindustrial, 

2.2.2. A cidade industrial, 

2.2.3. A cidade postindustrial. 

2.2.4. Xerarquías e redes urbanas en España. 
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2.3. Transformacións recentes na estrutura das cidades. 

2.3.1. Cidade difusa. 

2.3.2. Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación). 

2.3.3. Cambios de uso no solo urbano. 

2.4. Impacto ambiental da urbanización. 

 

Temas (pregunta teórica) 

· Urbanismo e ordenación do territorio en España e Galicia. 

- Axentes sociais. 

- Planeamento urbanístico. 

· Transformacións recentes na estrutura das cidades. 

- Cidade difusa 

- Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación). 

- Cambios de uso no solo urbano. 

 

Prácticos 

- Comentario dun plano urbano sinalando as súas partes e a evolución histórica. 

(Barcelona, Toledo, Vitoria, Madrid). 

- Paisaxe: comentario dun espazo urbano (alturas, tipoloxías, problemas 

económicos 

e sociais). 

- Comentario de textos e informes sobre a planificación urbana, os problemas da 

especulación e a crise inmobiliaria. 

- Mapa do sistema urbano en España e en Europa. 

- Mapa do subsistema urbano galego. 

 

Vocabulario 

Área suburbana/ Área metropolitana/ Cualificación do solo/ Plan Xeral de 

Ordenación 

Urbana (PXOU) / Unidade Veciñal de Absorción (UVA)/ Xentrificación. (6) 

 

BLOQUE IV A ORGANIZACIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA ESPAÑOLA, CONTRASTES 

E POLÍTICAS REXIONAIS. 

 

TEMA 1 ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA ACTUAL ESPAÑOLA. 

Esquema da unidade 

1.1. Evolución histórica. 

1.2. Formas de goberno. A democracia. 
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1.3. A organización territorial do Estado español. 

a) Comunidades autónomas. 

b) Poder local: a administración provincial e municipal. 

 

TEMA 2 CONTRASTES E POLÍTICAS REXIONAIS EN ESPAÑA 

Esquema da unidade 

2.1. Antecedentes históricos. 

2.2. Desequilibrios territoriais. 

2.3. Factores de transformacións. 

2.4. Políticas rexionais. 

 

Tema (pregunta teórica) 

· Contrastes e políticas rexionais en España. 

- Antecedentes históricos. 

- Desequilibrios territoriais. 

- Factores de transformacións. 

- Políticas rexionais. 

 

Prácticos 

- Comentario dun texto de actualidade sobre algunha cuestión referente a 

problemática das competencias entre municipios, CC.AA. e Estado central. 

- Mapa de crecemento do PIB das CC.AA. 

- Gráfica de índices de benestar social das CC.AA. 

 

Vocabulario 

Parroquia, Municipio, Provincia, Comunidade Autónoma, Estatuto de autonomía (5). 

 

BLOQUE V. ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO 

 

TEMA 1 UNIÓN EUROPEA. 

Esquema da unidade 

3.1. Institucións e órganos da UE 

3.2. A construción da UE 

3.3. España no contexto da UE e balance da adhesión. 

 

TEMA 2 ESPAÑA NO MUNDO. 

Esquema da unidade 
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4.1. Globalización económica. 

4.2. O novo escenario xeopolítico. 

a) Desigualdade no mundo 

b) Comercio desigual, débeda externa 

c) Posición de España no mundo 

4.3. Posición relativa de España no mundo. 

 

Tema (pregunta teórica) 

· O novo escenario xeopolítico: 

- Desigualdade no mundo. 

- Comercio desigual, débeda externa. 

- Posición de España no mundo. 

 

Prácticos 

- Comentario dun texto de actualidade sobre distintas problemáticas entre Estado e 

U.E. 

- Mapa do PIB per cápita en Europa e no mundo. 

- Gráfica de débeda externa total por rexións do mundo. 

- Mapa de espazos centrais e periféricos no mundo. 

- Gráfica ou táboa do Índice de desenvolvemento humano no mundo. 

 

Vocabulario 

Comisión europea,Movementos antiglobalización, Obxectivos do Milenio, Xeopolítica 

(4). 

RELACIÓN DE PREGUNTAS TEÓRICAS E ESQUEMA PARA O SEU 

DESENVOLVEMENTO 

Son os temas (preguntas teóricas), seleccionadas polo Grupo de Traballo de 

Xeografía.  

1. Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas 

Canarias e Baleares. Tipos de unidades morfoestruturais. 

- Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas (da 

era arcaica ao glaciarismo cuaternario). 

- Tipos de unidades: zócolo, macizos antigos, cordilleiras de pregamento, 

cuncas sedimentarias. 

2. Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España. 

- Factores xeográficos: latitude, situación, influencia do mar, relevo. 

- Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e en superficie (centros de 

acción, masas de aire, frontes). 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..294 
 

3. Problemática dos recursos hídricos en España e posibles solucións. 

- Os transvases 

- A desalinización 

- A recuperación de acuíferos 

- O saneamento dos ríos 

4. Factores da diversidade bioxeográfica 

- Situación xeográfica e procesos naturais. 

- Acción antrópica 

5. Diversidade climática galega e a súa influencia nos ríos e na vexetación. 

- Diversidade climática 

- Os ríos de Galicia 

- A diversidade bioxeográfica 

6. Repercusións ambientais da acción humana: 

- Contaminación 

- Cambio climático 

- Pegada ecolóxica 

7. Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos. 

- Tipos: terras labradas, prados e pastos, áreas forestais, restantes usos do 

solo. 

- Factores: condicións naturais (dominios atlántico, mediterráneo e 

subtropical e áreas montañosas e chairas) e estrutura da propiedade. 

8. Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española: 

- A poboación rural 

- As explotacións agrarias 

- Técnicas e sistemas agrarios 

- Estrutura gandeira 

9. Situación actual da industria en España e Galicia: 

- Desafíos: problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía) e 

consecuencias da incorporación á Unión Europea. 

- Tendencias recentes da industria en España: globalización e 

deslocalización. 

10. Sector servizos e o proceso de terciarización da economía en España e 

Galicia. 

- Características do sector terciario 

- Causas da terciarización 

- Contrastes na localización dos servizos 

11. Movementos naturais da poboación. 

- Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico actual. 
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- Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. 

12. Mobilidade espacial da poboación: 

- O éxodo rural 

- A inmigración 

13. Urbanismo e ordenación do territorio en España e Galicia. 

- Axentes sociais 

- Planeamento urbanístico 

14. Transformacións recentes na estrutura das cidades. 

- Cidade difusa. 

- Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación). 

- Cambios de uso no solo urbano. 

15. Contrastes e políticas rexionais en España 

- Antecedentes históricos 

- Desequilibrios territoriais 

- Factores de transformacións 

- Políticas rexionais 

16. O novo escenario xeopolítico 

- Desigualdade no mundo 

- Comercio desigual, débeda externa 

- Posición de España no mundo 

RELACIÓN DE CONCEPTOS: VOCABULARIO    

1. Aluvión 

2. Foz 

3. Litosfera  

4. Meseta  

5. Penechaira 

6. Somontano  

7. Tectónica de placas/  

8. Aridez  

9. Barlovento  

10. Inversión térmica  

11. Isóbara 

12.  Isohieta  

13. Umbria/  

14. Cunca fluvial  

15. Estiaxe  

16. Marisma/ 

17. Laurisilva 

18. Maquis   

19. Vexetación clímax 
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20. Vexetación antrópica/ 

21. Esteiro 

22. Landa 

23. Ría 

24. Tómbolo/ 

25. Avaliación de impacto ambiental 

26. Ecosistema  

27. Efecto invernadoiro 

28. Paisaxe/ 

29. Acuicultura  

30. Agricultura ecolóxica  

31. Denominación de orixe  

32. Desagrarización     

33. Explotación intensiva  

34. Política Agrícola Común (PAC)  

35. Política Pesqueira Comunitaria (PPC)  

36. Silvicultura 

37. Transxénicos/  

38. Economías de escala 

39. Enerxías renovables  

40. Difusión industrial  

41. Fondos estruturais  

42. Subcontratación   

43. Industrias verdes  

44. Materias primas estratéxicas 

45. Parque tecnolóxico/  

46. Balanza de pagamentos 

47. Economía somerxida 

48. Ecoturismo  

49. Franquicia 

50. Plan Estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT) 

51. Taxas aeroportuarias 

52. Tour operadores/ 

53. Poboación Activa  

54. Esperanza de Vida  

55. Réxime Demográfico 

56. Censo de Poboación  

57. SaldoMigratorio  

58. Taxa de Fecundidade  

59. Transición Demográfica 

60.  Padrón Municipal/ 

61. Área suburbana 

62. Área metropolitana  
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63. Cualificación do solo  

64. Plan Xeral de OrdenaciónUrbana (PXOU) 

65. Unidade Veciñal de Absorción (UVA)  

66. Xentrificación/ 

67. Parroquia 

68.  Municipio  

69. Provincia  

70. ComunidadeAutónoma  

71. Estatuto de autonomía/ 

72. Comisión europea 

73. Movementos antiglobalización 

74. Obxectivos do Milenio  

75. Xeopolítica/ 

Distribución temporal 

AV.  BLOQUES.TEMAS.PREGUNTAS TEÓRICAS.PRÁCTICOS.VOCABULARIO 

 

1ª av. 

Bloque I Natureza e medioambiente en España 

Temas  1 ao 6 do bloque 

Preguntas  teóricas: 1 á 6 

Prácticos: Os pertencentes aos temas indicados 

Vocabulario: Termos 1 ao 28 incluído 

 

 

 

2ª av. 

Bloque II  O territorio e as actividades económicas en España 

 Temas  1 ao 3 do bloque 

Bloque III A poboación  

Tema  1 do bloque 

Preguntas teóricas: 7 á 12 incluida 

Prácticos: Os pertencentes aos temas indicados 

Vocabulario: Termos 28 ao 61 incluído 

 

 Bloque III A urbanización 
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3ª av 

Tema 2 do bloque 

Bloque IV  A organización político-administrativa española, contrastes e 

políticas rexionais 

Bloque V España en Europa e no mundo 

Temas 1 e 2 do bloque 

Preguntas teóricas: 13 á 16 incluida 

Prácticos: Os pertencentes aos temas indicados 

Vocabulario: Termos 61 ao 75 incluído 

 

Esta é unha temporalización estimativa que se aplicará en función da progresión do 

grupo 

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Recollidos en cada tema seguen os marcados polo Decreto 126/2008 

1. Describir os trazos xerais do medio natural español,recoñecer e localizar a 

diversidade de medios ecoxeográficos de Galicia e de España, identificando as 

variables e as relacións dinámicas que os configuran. 

Mediante este criterio trátase de avaliar se o alumnado é capaz de recoñecer e 

localizar os principais medios ecoxeográficos en Galicia e en España e de explicalos 

desde un enfoque sistémico. Deberá avaliarse tamén a comprensión da 

orixinalidade das distintas paisaxes naturais, apreciando a súa riqueza e o seu 

carácter irrepetible. 

2. Identificar e analizar os principais riscos e problemas ambientais que afectan 

España, coñecendo as políticas que ao respecto se propoñen no ámbito estatal e 

internacional e mais aplicando este coñecemento ao estudo dun problema 

ambiental, identificando as súas causas, relacionándoas coa actividade humana e 

comprometéndose activamente na súa solución. 

Trátase de comprobar se o alumnado analiza o impacto das accións humanas sobre 

o medio, valorando o grao de conservación ou destrución dun espazo concreto a 

partir da observación directa e do manexo de diferentes documentos xeográficos. 

Valorarase, así mesmo, a toma de conciencia sobre o uso racional dos recursos, o 
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respecto ao medio natural e o desenvolvemento sustentable, así como a 

importancia das medidas e políticas orientadas para tal fin, coñecendo os 

compromisos internacionais acadados para a conservación e recuperación do medio 

natural. 

3. Caracterizar os diferentes espazos produtivos españois, identificando os factores 

de localización e de distribución, as tipoloxías resultantes, así como a súa dinámica 

recente e as tendencias actuais, tendo en conta os contextos europeo e mundial. 

Este criterio trata de avaliar a capacidade para situar e caracterizar os principais 

espazos agrarios, industriais e de servizos, cunha perspectiva dinámica que permita 

recoñecer os factores de cambio e a incidencia das actuacións políticas, en especial, 

da pertenza á Unión Europea. Tamén se terá en conta a comprensión dos 

fenómenos espaciais a que dan lugar as actividades económicas: identificación e 

análise de paisaxes, desequilibrios na distribución en Galicia e en España, relación e 

impacto en procesos territoriais. A análise detallada centrarase nalgún sector de 

marcada relevancia na economía galega. 

4. Analizar a distribución, estrutura, dinámica e perspectivas da poboación española 

e galega, valorando a importancia dos movementos migratorios e recoñecendo a 

segregación espacial derivada das situacións de inxustiza cara aos desfavorecidos 

economicamente, cara aos inmigrantes e cara ás mulleres. 

Este criterio trata de avaliar a comprensión de conceptos demográficas básicos, a 

destreza no manexo e interpretación de distintas fontes e formas de representación 

gráfica. Deberase analizar a evolución da poboación española e galega e proxectala 

cara ao futuro, apreciando as consecuencias da estrutura demográfica e o papel 

que a inmigración ten na nosa sociedade, contextualizándoo no marco europeo e 

mundial. Teranse en conta as repercusións que os cambios na situación sociolaboral 

das mulleres e as políticas sociais tendentes á súa plena integración social en pé de 

igualdade teñen no movemento naturalespañol e galego. 

5. Analizar o proceso de urbanización español como o resultado da concorrencia de 

distintos axentes e intereses, así como de decisións políticas e técnicas,dando lugar 

a unha morfoloxía e estrutura determinada. Identificar o papel do sistema urbano 

na configuración do territorio. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado sabe relacionar o proceso de 

urbanización con outros de tipo socioeconómico e comprender o alcance que as 

novas pautas de crecemento urbano teñen no territorio español, dada a intensidade 

do proceso e as súas peculiaridades na etapa máis recente, a través dalgún 
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exemplo de Galicia. Trátase tamén de valorar se identifica, a partir de planos e 

outras fontes, a estrutura e dinámica da cidade. Interesa igualmente que se 

comprenda a importancia da planificación urbana e a xestión democrática como 

mecanismos de contención dos procesos especulativos, o crecemento anárquico e a 

segregación espacial. 

6. Comprender o papel da ocupación do territorio e das actividades económicas na 

conformación das grandes unidades paisaxísticas de Galicia e de España, 

localizándoas e identificando os seus elementos e dinámicas, tomando conciencia 

da necesidade de políticas globais de ordenación territorial. 

Este criterio pretende comprobar a comprensión sistémica das paisaxes como 

síntese das dinámicas xeográficas. Avaliarase tamén o nivel de competencia para 

analizar criticamente os modelos de ocupación do territorio predominantes en 

Galicia e en España, considerando a ordenación territorial como mecanismo para 

conciliar os distintos intereses e garantir o desenvolvemento sustentable e 

harmónico. 

7. Analizar a organización política e administrativa española e os seus efectos 

espaciais para percibir, mediante a utilización de distintos indicadores, a desigual 

distribución de riqueza e poboación entre as comunidades autónomas e no seu 

interior e mais valorando as políticas españolas e europeas de corrección de 

desequilibrios rexionais e os mecanismos de organización e participación activa da 

cidadanía. 

Este criterio pretende comprobar se o alumnado comprende o territorio español 

como unha realidade xeográfica plural construída a través do tempo e organizada 

na actualidade en distintos espazos político- administrativos. Avaliarase a súa 

identificación e localización, así como a comprensión dos efectos espaciais 

derivados desta organización administrativa.Trátase tamén de comprobar a 

capacidade para analizar as diferenzas e desequilibrios entre as comunidades 

autónomas, mostrando coñecemento das políticas de cohesión e a súa incidencia en 

Galiciae mais competencia para a participación activa e autónoma na sociedade 

civil. 

8. Identificar as características do sistema mundo e os trazos básicos da Unión 

Europea para comprender os factores que explican a inserción de España nunha 

área xeoeconómica e xeopolítica determinada e as súas consecuencias espaciais, 

atendendo de xeito especial as que afectan a Galicia e o seu papel nas políticas 

transfronteirizas. 
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Este criterio pretende comprobar se o alumnado comprende como afecta a 

globalización ao territorio español. Será especialmente importante que este 

coñecemento abranga a comprensión das repercusións da pertenza á Unión 

Europea, así como a relación con outras áreas xeoeconómicas, evidenciando o 

proceso de universalización do espazo xeográfico, afectado por problemas comúns 

e con centros de decisión supranacionais. 

9. Obter, seleccionar e utilizar información xeográfica de fontes variadas (o propio 

contorno, cartográficas, estatísticas, textos e imaxes, tecnoloxías da información e 

comunicación) para interpretar a realidade xeográfica, empregando na súa 

comunicación un vocabulario específico e as técnicas gráficas e cartográficas. 

Con este criterio preténdese comprobar que se adquiriron as competencias 

necesarias para a abstracción do espazo e destreza no manexo de distintas fontes 

de información, entre as que deben figurar con especial relevancia as cartográficas, 

as achegadas polas tecnoloxías da información e da comunicación e a observación 

directa ou en imaxes. Deberán interpretarse,relacionándoas cos coñecementos 

aprendidos, empregando as técnicas xeográficas oportunas. 

10. Realizar saídas ao contorno e traballos de campo, formular cuestións ou 

problemas sobre a área de estudo, recoller directamente a información e elaborar e 

presentar un informe estruturado utilizando un vocabulario xeográfico correcto. 

 

Este criterio trata de avaliar en que medida o alumnado é quen de participar na 

planificación e realizar un traballo de indagación sobre o terreo. Trátase de avaliar 

especialmente a aplicación dos conceptos, técnicas e destrezas da xeografía á 

análise e interpretación da realidade próxima. 

5.   METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A xeografía no bacharelato debe proporcionarlle ao alumnado as claves 

interpretativas para abordar a complexidade dos procesos territoriais, facilitando así 

a comprensión do espazo xeográfico. Algunhas liñas metodolóxicas, con carácter 

xeral e aberto, serán: 

-Selección e interpretación de información de diversas fontes, favorecendo a 

transformación do coñecemento cotián en escolar para construír as explicacións que 

lle dean coherencia e permitan elaborar un discurso argumentado que cumpra cos 

requisitos que caracterizan as ciencias sociais. 
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-Análise de problemas sociais e ambientais relevantes, facilitando a 

conceptualización teórica por parte do alumnado e permitíndolle unha mellor 

comprensión do mundo no que vive. 

-Potenciar a comprensión da multicausalidade, de maneira que o alumnado se 

achegue á complexidade da realidade xeográfica. 

-Utilización de técnicas básicas de análise de paisaxes como síntese da realidade 

xeográfica e plasmación das dinámicas ecoxeográficas, axudando a comprensión e 

contextualización dos procesos espaciais, en particular, aqueles decisivos na 

conformación territorial de Galicia e España. 

-Fomento do traballo colaborativo e grupal, estimulando a participación en debates 

sobre temas relevantes para a comprensión crítica da realidade xeográfica. 

-Análise do contorno, non só como un fin en si mesmo, senón, e sobre todo, como 

medio para reflexionar sobre os elementos que conforman o territorio, as súas 

interaccións e dinámicas, de xeito que se adquira a capacidade de abstracción 

espacial e técnicas de análise aplicables a outros espazos distintos e distantes. 

-Saídas didácticas e o traballo de campo como medio de achegamento directo a 

unha realidade xeográfica específica. 

-Enfoque interdisciplinar, aproveitando o carácter globalizador e integrador da 

materia. Presentación da información de diferentes linguaxes que inclúan os 

aspectos cartográfico, icónico, estatístico e verbal. 

-Impulsar o uso das tecnoloxías da información e da comunicación como 

instrumento para traballar a análise espacial, aproveitando en particular a 

potencialidade que ofrecen en canto a manexo crítico de diversas fontes; xestión de 

datos estatísticos; cartografía e fotointerpretación. 

-Elaboración de traballos de investigación e de síntese 

Estes aspectos metodolóxicos ( Decreto 126/2008) concretarémolos en: 

● Definir correctamente os termos e conceptos xeográficos 

● Localizar no mapa de España elementos do relevo, accidentes xeográficos, 

ríos, Comunidades Autónomas, provincias e capitais 

● Identificar, interpretar e comentar os mapas, diagramas, gráficas, 

fotografías,datos, textos xeográficos… especificados nos prácticos que 

corresponden a cada tema 
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Consideramos que é importante dar ao alumnado unhas  orientacións xerais 

para a elaboración do comentario e interpretación das imaxes, textos e 

datos de natureza xeográfica. O Grupo de Traballo proporcionou nos cursos 

anteriores unhas indicacións que reflicten os métodos de traballo da Xeografía  e 

proporcionan un modelo de comentario común a todo o profesorado cara á 

preparación da PAU. O Departamento segue a adoptar dito modelo que se expón a 

continuación: 

                1.- Definir a tipoloxía da imaxe: identificar o sistema de representación 

(gamas, lineal ....), así como a información que contén e a súa estrutura (tipos de 

datos, escalas...).   

                2.- Localizala no espazo e no tempo: ámbito territorial considerado, 

secuencia temporal que abrangue e significación da mesma respecto ó fenómeno 

tratado (por exemplo, no caso dun gráfico de emigración, se o período temporal 

constitúe unha ou varias etapas de singular importancia).  

                3.- Centrar o comentario (análise, explicación e interpretación) nos 

acontecementos reflectidos (por exemplo, no caso dun diagrama climático 

termopluviométrico, no réxime de temperaturas e precipitacións), malia que convén 

aludir a outros feitos relacionados (neste caso, paisaxes bioclimáticas asociadas). 

                 4.- Contrastar os resultados da interpretación con aspectos ou feitos 

similares, noutros ámbitos espaciais, que axuden á comprensión e explicación do 

fenómeno (por exemplo, nos casos anteriormente citados, correntes de emigración 

comparables noutros países e/ou extensión territorial das condicións climáticas 

analizadas).   

                5.- Concluír cunha achega crítica ao tema, se hai lugar, no contexto da 

dinámica do mundo actual . 

Procurarase empregar unha metodoloxía participativa, activa na que o alumno se 

implique e emita xuízos e opinións consistente en:  

● Explicación oral do docente: para introducir temas, expoñer procesos, 

apoiándose en vídeos, diapositivas e power point. 

● Emprego de Google Eath e Maps, SIX, Aemet (dependendo do 

funcionamento axeitado do ordenador, canón e pizarra dixital da aula da 

dispoñibilidade das aulas de informática cando o alumnado teña que realizar 

pescudas) e realización de visitas virtuais. 

● Realización de actividades: para afirmar conceptos teóricos e darlle un valor 

práctico ao aprendido podendo velo aplicado na realidade. Fomentarase a 
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participación grupal e individal e actualización dos temas. Cada unidade 

didáctica irá acompañada da realización de síntese, esquemas e prácticas. 

 6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Mantense como libro de texto Xeografía da editorial Anaya na reedición de Mª 

Concepción Muñoz-Delgado, Bacharelato2.Xeografía. Madrid, Grupo Anaya 2012 

axeitada aos cambios de contidos. A iso engadirase a utilización de diapositivas, 

presentacións Power Point, mapas temáticos, fotocopias, prensa, vídeos, anuarios, 

recursos informáticos (tanto os indicados polo Grupo de Traballo como os que o 

docente considere oportunos), mapas meteorolóxicos e climogramas 

7. PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

O alumno ten que ser quen de: 

● Definir con precisión os conceptos xeográficos básicos (aportamos o listado 

específico dos conceptos que esixiu o Grupo de Traballo para o curso 2011-

2012) 

● Desenvolver de xeito claro, ordenado e preciso dunha cuestión xeográfica 

fundamental 

● Resolver probas obxectivas sobre os contidos de resposta, aberta, de 

completar, de resposta pechada ... 

● Realizar a lectura, interpretación, explicación e análise crítica de documentos 

gráficos 

● Realizaar exercicios de localización ou identificación de elementos 

xeográficos  

 Teranse en conta os seguintes aspectos que de non seren cumpridos suporá unha 

cualificación negativa 

● Traballo, actitude e participación na clase cun comportamento respectuoso 

para cos compañeiros e profesorado que non impidan o bo desenvolvemento 

da aprendizaxe 

● Realización e entrega no prazo determinado de tarefas, esquemas, sínteses 

dos temas 

● Traballos grupais ou individuais, orais e escritos e preguntas directas 

● Dispor do libro de texto e o material necesario  

● As probas escritas 

A nota de cada avaliación será a media dos exames de avaliación, máis os aspectos 

recollidos no caderno do profesor. Ao ser avaliación continua en cada exame 

entrará a materia dada ata ese momento (será preguntada como Localización, 
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Definición, Pregunta de resposta breve ou directamente incorporada ao comentario 

dos documentos gráficos que requiran incorporar os conceptos xa dados). 

Non se contempla a recuperación agás naqueles casos que o profesor o considere 

oportuno. 

A nota final non é só produto da media aritmética das notas obtidas nas avaliacións 

senón que se incluirá a estimación fundada polo profesorado a través da avaliación 

cualitativa que vai realizando ao longo do curso atendendo a progresión ou 

retroceso nas aprendizaxes do alumnado 

No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante oficial 

que explique a ausencia á convocatoria inicial. O alumnado que se ausente aínda de 

xeito xustificado terá que procurar manter ao día o material co que se teña 

traballado e entregar os comentarios e exercicios solicitados 

O procedemento de avaliación para os alumnos que perdan a posibilidade 

de que lle sexa aplicado o dereito a avaliación continua é o seguinte: 

Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que constan no 

regulamento de réxime interno,  o dereito a avaliación continua, no Departamento 

elabórase un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame incluiranse 

todos os contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas 

entre os contidos mínimos que figuran na programación. Considerarase avaliación 

positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a 5. 

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Teranse en conta os seguintes aspectos: 

Cualificación de coñecementos que representará un 90% do total da nota final:  

Farase como mínimo un exame por avaliación. Os exames e probas de distinto tipo 

poderán constar de: 

● Definición breve de conceptos ou termos xeográficos, relacionados cos 

bloques de coñecemento orientativos.  

● Exercicio de localización/identificación dunha serie de elementos 

xeográficos básicos, relacionados cos bloques de coñecemento 

orientativos, a partir dun documento de referencia. Puntuación máxima 

● Desenvolvemento dunha cuestión referida ós temas principais dos 

bloques orientativos de coñecemento.  
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● Lectura, interpretación, explicación e análise crítica dun documento 

gráfico ou cartográfico relacionado cos bloques orientativos de 

habilidades e destrezas xeográficas fundamentais.  

Cualificación de actitudes, procedementos e habilidades  que representara un 

10 % sobre a nota total. Neste apartado que recollerá o profesor no seu caderno 

valorarase: 

● Traballo diario na aula e na casa 

● As correccións ou preguntas en clase 

● A disposición de material 

● A entrega de exercicios e traballos 

● A participación e a adquisición de vocabulario específico 

● A actitude e o comportamento 

Estrutura e valoración dos exames de avaliación 

Segue, en termos xerais, a estrutura da proba de acceso, se ben,poderá sufrir 

alteracións no número de preguntas e na valoración das mesmas (que sempre 

aparecerá expresada no exame) dependendo da amplitude do tema ou do práctico 

propostos e do tempo con que se conte para poder realizar o exame. En todo caso 

sempre haberá unha pregunta de definicións, unha pregunta de localizacións, un 

práctico a resolver, e un tema ou preguntas breves sobre teoría.   

Estrutura da proba de acceso segundo o Grupo de Trabllo de Xeografía 

Primeira pregunta: definir catro conceptos xeográficos a elixir entre seis 

propostos. Trátase ademais de que o alumnado saiba usar axeitadamente a 

terminoloxía xeográfica relacionándoo cun exemplo. Terá unha puntuación 

máxima de 2 puntos (0,50 por concepto definido correctamente). A resposta ten 

que ser breve (máximo cinco liñas), concreta e precisa (que corresponda ao 

concepto), e contextualizado cun exemplo. Valorarase a utilización de termos con 

significado xeográfico. 

 

Segunda pregunta: desenvolver unha pregunta práctica consistente na 

localización, lectura, interpretación, explicación e análise crítica dun documento 

gráfico relacionado coas destrezas e habilidades xeográficas fundamentais, e 

que se recollen no apartado denominado “prácticos” en cada bloque de 

coñecemento. 

Terá unha puntuación máxima de 4 puntos. Requírese a correcta comprensión e 

interpretación do documento (superando a meradescrición elemental), e sempre 
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que sexa posible a explicación das causas dosfenómenos representados e as 

posibles consecuencias derivadas. Especifícanse os puntos básicos aos que debe 

atender a resposta: 

• Tipoloxía da imaxe: sistema de representación,información contida e estrutura 

(tipo de datos, escala); ámbito territorial, secuencia temporal e significado respecto 

ao fenómeno tratado (por ex. no caso dun gráfico de variacións de taxas de 

actividade, se o período temporal constitúe unha ou varias etapas significativas). 

• Localización: Valorarase a correcta localización e relación dos elementos 

xeográficos solicitados, físicos e políticos. 

• Comentario (análise e explicación) dos acontecementos reflectidos (porex. no 

caso dun diagrama climático, réxime de precipitacións e temperaturas) aludindo 

aos aspectos relacionados (no caso anterior, situacións atmosféricas e formacións 

vexetais asociadas). 

• Comparación dos resultados comentados con aspectos ou feitos similares noutros 

ámbitos territoriais ou durante outros períodos que axuden á comprensión e 

explicación do fenómeno (por ex. nun gráfico de inmigración, correntes 

nmigratorias comparables noutros períodos ou noutros ámbitos territoriais). 

• Achega crítica, se é posible, dalgún aspecto derivado da interpretación do 

fenómeno no contexto mundial actual. 

Terceira pregunta: desenvolver unha cuestión teórica das recollidas no listado de 

preguntas teóricas referidas aos temas extraídos dos bloques de coñecemento. 

Nesta pregunta incluiranse orientacións para o seu desenvolvemento terá unha 

puntuación máxima de 4 puntos.  

Hase de responder ás cuestións seguindo as orientacións propostas; valorarase a 

organización dos contidos nunha secuencia expositiva, o nivel explicativo do 

seu desenvolvemento e a capacidade de establecer relacións comparativas, 

ademais do uso do vocabulario xeográfico. 

9. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN 

POSITIVA 

Os contidos mínimos relativos aos coñecementos, procedementos, as habilidades e 

destrezas son os indicados polo Grupo de Traballo de Xeografía da CIUG para o 

curso 2012-2013. A falta de indicacións máis recentes seguimos, como é habitual, 

as últimas dadas.  

COÑECEMENTOS  

A) Preguntas teóricas 
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1. Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e 

Baleares. Tipos de unidades morfoestruturais. 

 

1. Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España. 

 

2. Problemática dos recursos hídricos en España e posibles solucións. 

 

3. Factores da diversidade bioxeográfica. 

 

4. Diversidade climática galega e a súa influencia nos ríos e na vexetación. 

 

5. Repercusións ambientais da acción humana. 

 

6. Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos. 

 

8. Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española. 

  

7. Situación actual da industria en España e Galicia. 

 

8. Sector servizos e o proceso de terciarización da economía en España e Galicia. 

 

11. Movementos naturais da poboación. 

 

1. Mobilidade espacial da poboación. 

 

2. Urbanismo e ordenación do territorio en España e Galicia. 

 

14. Transformacións recentes na estrutura das cidades 

 

15. Contrastes e políticas rexionais en España 

 

16.O novo escenario xeopolítico 

 

17.Localizar unidades estruturais do relevo, accidentes do relevo, ríos e os seus 

principais afluintes, provincias coas súas capitais, Comunidades Autónomas coas 

súas capitais 
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B) Definicións 

 

C) DESTREZAS E HABILIDADES 

O bloque de contidos comúns é un tema transversal que fai referencia ás destrezas 

e habilidades que ha de ter o alumnado na súa preparación xeográfica e que cabe 

resumir nas seguintes: identificar e explicar a localización e distribución dos 

fenómenos xeográficos e as súas implicacións; coñecer as fontes de información 

propias da xeografía; ler e interpretar mapas e planos; analizar e interpretar as 

paisaxes resultantes da relación de diferentes variables; ou coñecer e utilizar a 

linguaxe xeográfica. En función destas esixencias establecemos os materiais que o 

alumnado ha de saber traballar, estruturándoos por bloques de coñecemento. 

 

Natureza e medio ambiente en España 

- Comentario de perfís topográficos: N-S, E-O, Pireneos-Val do Ebro. 

- Mapa litolóxico de España. 

- Mapa de unidades xeotectónicas de España. 

- Debuxos e gráficos con tipos de modelado: granítico, cárstico, glaciar ou 

volcánico. 

- Imaxes identificativas: pedras cabaleiras, badlands, páramos, canóns. 
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- Esquemas do relevo costeiro: costa mediterránea. 

- Mapas do tempo en superficie: advección do Oeste, anticiclón de verán e gota 

fría. 

- Mapas de temperaturas e precipitacións medias. 

- Mapa dos climas de España. 

- Climogramas: análise de temperaturas, precipitacións e aridez; factores que 

inflúen no clima; influencia no medio; tipos de climas e localización xeográfica dos 

mesmos. 

- Comentario de hidrogramas (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial oceánico, 

pluvial mediterráneo). 

- Análise das concas hidrográficas do Ebro e Guadalquivir: localización dos 

principais ríos e posibles réximes fluviais 

- Comentario dun mapa dos recursos hídricos da península.  

 

- Mapas de distribución de carballo, sobreira, faia e aciñeira. 

- Gráficos comparativos de cliseries. 

- Mapa de rexións bioxeográficas. 

- Comentario dunha imaxe de paisaxe natural: mediterránea, de montaña e das 

illas Canarias. 

- Comentario de paisaxes naturais de Galicia (serras orientais, cuncas interiores e 

tipoloxía das rías). 

 

Os mapas poderán estar referidos a España ou Galicia. 

- Mapas de riscos: xeolóxicos, climáticos (inundacións, temporais e secas). 

- Estatísticas e mapas de erosión dos solos, desertización e incendios forestais. 

- Comentario guiado de informes ou notas de prensa sobre contaminación. 

- Mapas dos espazos protexidos (parques nacionais, parques naturais, reservas da 

biosfera). 

 

Territorio e actividades económicas 

- Comentario e localización dunha paisaxe agraria e humanizada, a través de 

fotografía aérea ou outros medios de reprodución. 

- Mapa de espazos pesqueiros (rexións e caladoiros). 

- Gráficos e mapas sobre a produción agraria, gandeira ou pesqueira, e poboación 

ocupada nestes sectores. 

 

- Comentario dunha paisaxe industrial e humanizada (fotografía). 

- Mapas ou planos sobre factores de localización industrial. 
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- Mapas e gráficos de produción mineira, industrial, enerxética e principais áreas 

industriais de España e Galicia. 

 

- Mapas e gráficos de poboación ocupada nas actividades mineiras e industriais en 

España e Galicia. 

- Comentario de paisaxes turísticas. 

- Mapas da distribución de redes e infraestruturas do transporte (AVE, 

autoestradas, 

autovías, portos e aeroportos). 

- Mapas ou gráficos do movemento de viaxeiros. 

- Mapas ou gráficos sobre a distribución e tendencias do turismo 

- Gráficas sobre a evolución do comercio exterior e/ou interior. 

- Gráficos e estudos sobre o impacto da sociedade da información 

 

Poboación e urbanización 

- Comentar e comparar pirámides de poboación. 

- Gráfica da evolución da poboación activa de España, Galicia, nos últimos 25 anos. 

- Gráfica da transición demográfica en España. 

- Gráfica ou estatísticas coa variable de xénero (actividade, estudos ... feminina). 

- Mapas das porcentaxes de inmigrantes por provincia ou CCAA. 

- Gráfica da emigración galega. 

- Mapas e gráficos de ocupación por sectores económicos. 

- Comentario dun plano urbano sinalando as súas partes e a evolución histórica. 

(Barcelona, Toledo, Vitoria, Madrid). 

- Paisaxe: comentario dun espazo urbano (alturas, tipoloxías, problemas 

económicos 

e sociais). 

- Mapa do sistema urbano en España e en Europa. 

- Mapa do subsistema urbano galego. 

España en Europa e no Mundo 

- Comentario dun texto de actualidade sobre algunha cuestión referente a 

problemática das competencias entre municipios, CC.AA. e Estado central. 

- Mapa de crecemento do PIB das CC.AA. 

- Gráfica de índices de benestar social das CC.AA. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ben se trate de medidas de reforzo ou de ampliación o Departamento atende aos 

seguintes principios:  
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● Emprego de metodoloxías diversas en función de que o tipo de axuda que 

ofrecen responda ás necesidades que en cada intre necesitan os alumnos.As 

adaptacións en metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir nas 

formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades Estas 

modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

● Actividades de aprendizaxe diferenciadas: reforzo e ampliación. 

 As actividades educativas que se formulen deben situarse entre o que xa saben 

facer os alumnos de maneira autónoma e o que son capaces de facer coa axuda 

do profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que nin sexan demasiado 

fáciles e, por conseguinte, pouco motivadoras para algúns alumnos, nin que 

estean tan afastadas do que poden realizar que lles resulten igualmente 

desmotivadoras, ademais de contribuír a crear unha sensación de frustración 

nada favorable para a aprendizaxe.  Cando se trata de alumnos que manifestan 

algunha dificultade para traballar determinados contidos, débese axusta-lo grao 

de complexidade da actividade e os requirimentos da tarefa ás súas 

posibilidades.   

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

No caso do bacharelato a limitación real de tempo e a amplitude dos temarios limita 

a realización de actividades. De todos os xeitos están planificadas actividades 

básicas na busca da practicidade do aprendido. Para o curso 2012-13 son:  

Percorridos pola propia vila de Noia. Visita a Sta María,  museo das laudas gremiais, 

San Martiño, San Francisco, casco histórico, muíños da Pedrachán, a ponte de 

Traba... coa finalidade de apreciar e estudar a estrutura urbana (plano, rúas, 

monumentos, articulación do espazo...) e o contorno físico xeográfico da vila 

(relevo, altitude, ubicación...) 

Asistencia a exposicións e conferencias así como aqueles actos culturais que xurdan 

ao longo do desenvolvemento do curso tanto no propio centro como na vila.  

Participación nas actividades organizadas durante a Semana Cultural a celebrar 

como todos os anos no mes de marzo. Os temas tratados e os grupos a quen van 

destinados determinarase ao longo do curso. 

12. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR 

Vexase o epígrafe IV  
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13. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE 

INTEGRACIÓN DAS TICs 

Ademais do exposto no apartado V no actual curso tentarase empregar as TICS en: 

● Presentacións Power Point para explicar temas do currículo 

● Busca de información na rede, por parte dos alumnos, para facer traballos de 

investigación  

● Fomentar o uso da busca desta información a través de exercicios con 

preguntas dirixidas 

● Visitas a páxinas de contidos  xeográficos  
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X.III  HISTORIA DA ARTE 2º BACHARELATO  

1. CRITERIOS PARA PROGRAMAR A MATERIA 

A materia de Historia da Arte regulamentada polo Decreto 126/2008, é obxecto de 

exame nas Probas de Acceso á Universidade. Se ben non é obligatorio que os 

alumnos realicen ditas probas ao finalizar o 2º de Bacharelato, que ten carácter 

terminal cara a obter a titulación correspondente, a maioría deles optan por facelas 

o que xunto ao feito de que o calendario escolar prevé a permanencia do 

profesorado para preparar ao alumnado tras finalizar a 3ª avaliación, lévanos a ter 

moi en conta as indicacións do Grupo de Traballo de historia da Arte da CIUG á 

hora de programala  

2.   OBXECTIVOS 

Como expón Decreto 126/2008 o obxecto de estudo desta materia é a obra de arte 

como produto resultante da creatividade e da actuación humana en diálogo 

permanente co tempo e co espazo, que se expresa cos seus propios códigos e 

enriquece a visión global da realidade e as súas formas de facerse manifesta. 

A finalidade principal da materia, presente nunha educación artística vinculada ao 

mundo das humanidades e para o alumnado que opta por unha formación 

específica no campo das artes, consiste en observar, analizar, interpretar, 

sistematizar e valoraras obras de arte, situándoas no seu contexto temporal e 

espacial. A través dela apréndese a percibir a arte como unha linguaxe con 

múltiples códigos que permiten comunicar ideas e compartir sensacións, 

proporcionando coñecementos específicos para percibira linguaxe das formas das 

artes plásticas, enriquecidos progresivamente coa achega doutras manifestacións 

procedentes da creación e da comunicación visual.  

Todo iso contribúe, pola súa vez, a ampliar a capacidade de ver e ao 

desenvolvemento da sensibilidade estética. Por outra parte, as obras de arte, como 

expresión dunha realidade e manifestación da actividade humana, son testemuñas 

históricas con que visualizamos e recreamos, dalgún xeito, unha época e a súa 

sociedade. O seu estudo adquire significado no seu contexto sociocultural como 

punto de partida para a análise dos diferentes factores e circunstancias implicadas 

no proceso de creación, á vez que ensina a apreciar a arte contextualizada na 
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cultura de cada momento histórico e en relación con outros campos de actividade e 

coñecemento. 

O alumnado xa tratou sucintamente estes contidos na área de ciencias sociais, 

xeografía e historia ao longo da etapa anterior, achegándose ás diferentes 

manifestacións culturais e artísticas de cada época histórica estudada cunha 

especial atención ao patrimonio cultural galego. O estudo da evolución da arte 

céntrase nos principais estilos artísticos da cultura de occidente, dada a carga 

horaria da materia. A amplitude que comporta refírese ao conxunto da creación 

artística mantendo a lóxica interna da disciplina mediante unha visión global, esixe 

realizar unha axustada selección de contidos que permita unha aproximación xeral 

ao desenvolvemento dos principais estilos, á vez que asegure achegar o alumnado 

á comprensión da arte contemporánea e ao papel da arte no mundo actual.A 

dificultade de abranguer a amplitude e complexidade da historia da arte fai 

necesaria unha selección destes contidos que permita unha aproximación xeral ao 

desenvolvemento da arte de occidente,cunha especial atención á arte 

contemporánea e á de Galicia. 

O agrupamento temático preséntase establecido con carácter cronolóxico, o que 

permite un enfoque en que, ao proporcionar unha visión de 

conxunto,necesariamente concisa, se dea prioridade á comprensión dos trazos 

esenciais que caracterizan a creación artística nas súas achegas relevantes.Resulta 

procedente a análise de obras de arte concretas para estudar, a partir delas, as 

principais concepcións estéticas de cada estilo, os seus condicionantes históricos, as 

súas variantes xeográficas e as diversas valoracións e interpretacións de que foron 

obxecto a través do tempo.Hai que insistir en que a perspectiva debe ser 

eminentemente práctica; nela, debe perseguirse a participación activa do alumnado 

e o debate público de opinións ao fío das cuestións suscitadas polo 

profesorado.Aínda así, a materia non debe desligarse por completo dunhas bases 

teóricas, que deben vir fundamentalmente da man das propias fontes históricas.O 

coñecemento destes contidos desenvolverá a cultura do alumnado; a integración de 

todos eles engade ao seu acervo académico habilidades e estratexias metodolóxicas 

que lle posibilitarán acceder e procesar os datos para, posteriormente, reflexionar 

autonomamente sobre eles. Así, a súa incorporación habilitará para situar, 

comprender, asimilar e comentar calquera obra de arte que se someta á súa 

consideración. O importante é que, unha vez cursada esta materia, o alumnado 

adquira unha formación máis ampla, unha visión máis global do lugar queocupa a 

historia da arte na historia da humanidade e posúa criterio para establecer xuízos 

estéticos propios. 
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A materia contribúe, ademais, á valoración e gozo do patrimonio artístico, partindo 

da súa importancia como sinal de identidade, considerando os desafíos que 

presenta a súa conservación e o potencial de recursos que contén, o que constitúe 

outro motivo fundamental que demanda unha adecuada formación que promova o 

seu coñecemento, deleitación e conservación, como legado que debe transmitirse 

ás xeracións do futuro e, dunha forma moi especial, ás de Galicia. 

En función deste paradigma o ensino da Historia da Arte no bacharelato terá como 

finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades 

O ensino da historia da arte no bacharelato terá como finalidade desenvolver as 

seguintes capacidades: 

1. Comprender e valorar as diferenzas na concepción da arte no tempo e no 

espazo, mediante a observación e o estudo de obras diversas, valorando en cada 

caso as súas funcións, así como a interrelación dos múltiples factores que explican 

a súa evolución ao longo da historia. 

2. Entender as obras de arte como resultado da creatividade artística e da 

capacidade técnica por unha banda e, por outra, como obxecto de observación e de 

gozo estético. 

3. Estudar as obras de arte mediante a aplicación dun método de análise e 

interpretación dos diferentes compoñentes da linguaxe artística con sensibilidade e 

creatividade, para afondar con rigor no seu coñecemento. 

4. Recoñecer e caracterizar, situándoas no tempo e no espazo, as manifestacións 

artísticas máis destacadas dos principais estilos e artistas da arte occidental, con 

especial atención a Galicia, valorando a súa influencia ou pervivencia en etapas 

posteriores. 

5. Contribuír de forma activa á conservación do patrimonio cultural, valorándoo 

como fonte de riqueza e legado que debe transmitirse ás xeracións futuras, 

rexeitando aqueles comportamentos que o deterioren. 

6. Establecer valoracións propias e críticas sobre diferentes obras da arte 

occidental, ou doutras culturas, empregando con rigor e precisión a terminoloxía 

específica precisa, desenvolvendo desta forma o gusto persoal e a capacidade de 

gozo estético. 

7. Realizar actividades de investigación en que sexa necesario analizar, interpretar 

e contrastar 
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información obtida de diferentes fontes, como medio para afondar no coñecemento 

dos distintos aspectos da historia da arte. 

3.   CONTIDOS, SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN 

A.- CONTIDOS 

O Decreto 126/2008 establece os seguintes contidos  

I. Xerais 

● A arte como expresión humana no tempo e no espazo: significado da obra 

de arte. 

● Aplicación dun método de análise e interpretación de obras de arte 

significativas en relación cos estilos e artistas relevantes. 

● Emprego dunha linguaxe técnica axeitada. 

● A obra artística no seu contexto histórico. Función social da arte nas 

diferentes épocas: artistas,mecenas e clientes. As mulleres artistas e as 

mulleres na arte. 

● A peculiaridade da linguaxe plástica e visual: materiais, técnicas e 

elementos formais. Importancia da linguaxe iconográfica. 

● Elaboración de valoracións críticas e persoais sobre obras de arte concretas 

de diferentes períodos estilísticos, considerando o contexto en que foron 

creadas. 

● Realización de traballos de investigación relativos a diferentes aspectos da 

historia da arte, seleccionando e empregando información procedente de 

diversas fontes. 

● Actitude activa fronte á conservación do patrimonio artístico e o seu 

coñecemento, así como ante a súa transmisión ás demais persoas do 

contorno. 

 

II Raíces da arte europea: o legado da arte clásica. 

● Grecia, creadora da linguaxe clásica: a arquitectura grega. As ordes. O 

templo e o teatro. A acrópole de Atenas. A evolución da escultura grega. 

● A visión do clasicismo en Roma: a arquitectura romana. A cidade. Tipoloxías 

construtivas. A escultura. O retrato. O relevo histórico. 

● A arte na Hispania romana e a súa presenza en Galicia. 

● Achegas da primeira arte cristiá: a basílica. A nova iconografía. 

● Arte bizantina. A época de Xustiniano: Santa Sofía de Constantinopla e San 

Vital de Ravena. 
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III Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval. 

● O prerrománico: contexto europeo. O prerrománico español e a súa 

incidencia en Galicia: visigodo e asturiano. A arte mozárabe. 

● A arte islámica: orixes e trazos distintivos da arte islámica. A arte 

hispanoárabe. 

● A arte románica como primeira definición de occidente. A arquitectura: 

igrexas e mosteiros. O mosteiro de Cluny. As artes plásticas: a escultura e a 

pintura mural; función didáctica. A arte no Camiño de Santiago. O románico 

en Galicia. 

● Innovacións cara ao gótico. Os mosteiros cistercienses en Galicia. 

● A arte gótica como expresión da cultura urbana; humanización e 

naturalismo. O sistema construtivo: a catedral gótica e outras tipoloxías 

urbanas. As artes plásticas: escultura, pintura e retablos, vidreiras; o 

Trecento italiano. O gótico español. 

IV Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo 

moderno. 

● O Renacemento. Os precedentes italianos e a contribución do primitivismo 

flamenco. O humanismo. 

● O Quattrocento italiano: a reformulación da linguaxe clásica. A arquitectura. 

A renovación da escultura. Novos sistemas de representación na pintura. 

● O Cinquecento: clasicismo e manierismo na arte italiana. O templo, o pazo e 

a vila. A escultura. A evolución da pintura. O Renacemento no resto de 

Europa. 

● O Renacemento en España. Arquitectura: inicios, clasicismo e manierismo. 

Escultura. A pintura: o substrato flamenco e a influencia italiana; o 

Manierismo. 

● Unidade e diversidade do Barroco. A linguaxe artística ao servizo do poder 

civil e eclesiástico. Orixes do Barroco: Italia. Arquitectura, escultura e 

pintura. 

● A arquitectura clasicista de Francia. A pintura en Flandres e Holanda. Outras 

manifestacións artísticas europeas. 

● O Barroco hispánico. Urbanismo e arquitectura. 

● A imaxinaría. O Século de Ouro da pintura española. 

● Barroco galego: arquitectura civil e relixiosa. 

● A arte ao final do Antigo Réxime. O Rococó e o neoclasicismo: características 

xerais.Arquitectura,pintura e escultura. A súa presenza en España. 
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V O século XIX: a arte dun mundo en transformación. 

● A personalidade independente de Goya. 

● A Revolución Industrial e o impacto dos novos materiais na arquitectura: do 

Eclecticismo ao Modernismo. 

● Nacemento do urbanismo moderno. 

● As artes plásticas do Romanticismo ao Impresionismo. 

VI A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX. 

● As vangardas nas artes plásticas. Influencia das tradicións non occidentais. 

Fauvismo, Expresionismo, cubismo e as súas variantes. Os inicios da 

abstracción. Dadá e o Surrealismo. Novas formas na escultura. 

● -Renovación da linguaxe arquitectónica: arquitectura funcional e orgánica. O 

urbanismo no século XX. 

● Arquitectura en Galicia. As artes plásticas. 

 

VII A arte no noso tempo: universalización da arte. 

● O estilo internacional na arquitectura. A arquitectura posmoderna. A 

transvangarda, o novo realismo, o Posmodernismo. Do happening ás 

instalacións. 

● As artes plásticas. O Expresionismo abstracto e o Informalismo, a 

abstracción pospictórica, a pop art, Hiperrealismo, arte conceptual. Últimas 

tendencias. 

● Perspectiva da arte en Galicia na segunda metade do século XX. 

● O patrimonio artístico como riqueza cultural e trazos de identidade. A 

preocupación pola súa conservación. 

● Bens que integran o patrimonio artístico español e galego. Museos e 

coleccións representativas. 

VIII A arte e a cultura visual de masas. 

● Arte e cultura visual de masas: a arte como ben de consumo. 

● Novos sistemas visuais: fotografía, cine, cartelismo, combinación de 

linguaxes expresivas. O impacto das novas tecnoloxías na difusión e na 

creación artística. 

● O cartel e o deseño gráfico. A banda deseñada. 

● A aplicación á arte das novas tecnoloxías. 

● Tendencias actuais en Galicia. 
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B.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Precisións: seguemento das indicacións do Grupo de Traballo de Historia 

de España da CIUG 

Ante a amplitude do programa e a falta de tempo material para levalo a cabo 

considerase necesario centrarse expresamente nos contido esenciais que o Grupo 

de Traballo ten establecidos e que figuran nos niveis  mínimos recollidos no 

apartado 9 da programación desta materia . De xeito que se adicará a primeira 

semana a proporcionar unha visión rápida e global sobre as primeiras 

manifestacións artísticas (Prehistoria, Exipto e Mesopotamia) e a evolución da arte 

desde os inicios ata a actualidade así como unha introdución practica na 

terminoloxía específica cunha visita guiada á unha obra arquitectónica local. Tras 

isto introduciranse directamente nos contidos da Arte Clásica Grega. A adquisición 

do vocabulario especifico será gradual a medida que se vaian desenvolvendo os 

temas. Tamén se darán as indicacións precisas sobre os sistema de avaliación e as 

condiseracións establecidas polo Grupo de Traballo para este curso 

  

Distribución temporal 

Avaliacións Unidades Vocabulario  

Primeira avaliación  Da Bloque I ata III: Grecia, Roma, 

Paleocristiá e Bizantina, Prerrománico, 

islámica e Románica  

Un terzo do 

vocabulario 

Segunda avaliación Dende a arte Gótica, Renacemento e 

Barroco ata o Romanticismo.Bloque III 

ata o V 

Dous terzos 

do 

vocabulario  

Terceira avaliación Dende o Bloque VI.Arte Moderna e 

Contemporánea 

A totalidade 

do 

vocabulario  

Esta é unha temporalización estimativa que se aplicará en función do progresión do 

grupo. Os contidos do Bloque I serán tratados de xeito progresivo a medida que se 

desenvolva a materia 

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Analizar e comparar os cambios producidos na concepción da arte e das súas 

funcións en distintos momentos históricos e en diversas culturas. 
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Mediante este criterio trátase de avaliar se o alumnado,logo de analizar e 

contrastar as diferenzas no concepto de arte e as súas funcións, asume a 

complexidade destes conceptos e comprende as razóns dos cambios que se 

producen neles. 

2. Analizar e interpretar obras de arte empregando un método que teña en conta os 

elementos que as conforman (materiais, formas, tratamento do tema, 

personalidade do e da artista, clientela, técnicas utilizadas, ....), así como a súa 

relación co contexto histórico e cultural en que foron creadas, valorando a 

participación correcta. 

Este criterio serve para comprobar que o alumnado manexa con soltura os 

conceptos relativos aos elementos que configuran unha obra de arte e que sabe 

utilizar procedementos básicos para a súa análise e interpretación, tendo sempre 

presente o contexto histórico en que foi creada. Ademais considéranse tamén as 

súas achegas subxectivas, valorando a súa creatividade. 

3. Identificar en obras de arte representativas dunha época ou momento histórico 

as características máis destacadas que permitan relacionalas cun determinado 

estilo artístico ou con artistas, valorando, se é o caso, a diversidade de correntes 

que poden coincidir nunha mesma época. 

A través deste criterio preténdese avaliar se o alumnado comprende o concepto de 

estilo e se recoñece en obras concretas os trazos característicos máis destacados 

que configuran os estilos artísticos máis representativos da arte occidental ou, se é 

o caso, as peculiaridades das e dos artistas. Valorarase, non tanto a clasificación 

canto a argumentación que se realice para xustificar a devandita pertenza, así 

como a claridade na exposición das súas ideas ea precisión na linguaxe. 

4. Caracterizar os principais estilos artísticos da tradición cultural europea e 

describir os seus trazos básicos, situalos nas coordenadas espacio-temporais e 

relacionalos co contexto en que se desenvolven. 

Con este criterio trátase de valorar se o alumnado posúe unha visión global da 

evolución da arte occidental e é capaz de recoñecer os elementos peculiares de 

cada período, de situalos no tempo e de poñelos en relación co seu contexto 

histórico. 

5. Analizar e comparar distintas concepcións estéticas e trazos estilísticos para 

apreciar as permanencias e os cambios que teñen lugar ao longo da historia. 
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Con este criterio preténdese avaliar a percepción e capacidade para valorar a 

evolución dos cambios artísticos ao longo da historia atendendo á natureza da arte 

como linguaxe: a diferente concepción dos elementos formais, os novos problemas 

técnicos, o tratamento dos temas, a incidencia de novos usos e funcións que se 

asocian á arte, .... 

6. Recoñecer e analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a 

artistas de Galicia e do Estado español, distinguindo tanto os trazos diferenciadores 

do seu estilo como as súas particularidades. 

 Este criterio pretende avaliar a capacidade do alumnado á hora de valorar o 

protagonismo de artistas que desenvolveron na súa obra novas formulacións ou 

abriron vías artísticas intransitadas nunhas determinadas circunstancias históricas, 

valorando o que de innovación ou xenialidade representa a súa obra para a historia 

da arte. 

7. Explicar a presenza da arte na vida cotiá e nos medios de comunicación social 

empregando un vocabulario axeitado, defendendo as opinións de forma razoada e 

respectuosa. 

Con este criterio trátase de avaliar en que medida se saben aplicar os 

coñecementos adquiridos para xulgar o papel da arte no mundo actual, a súa 

presenza en múltiples aspectos da vida cotiá e a súa consideración como obxecto 

de consumo. 

8. Preparar e planificar a visita a monumentos artísticos, museos e/ou exposicións 

de diferenteíndole, solicitando e elaborando a información necesaria cos medios ao 

seu alcance. 

Con este criterio trátase de avaliar en que medida se saben mobilizar os 

coñecementos previos para preparar unha saída ou visita e utilizar a observación 

directa como vehículo de ampliación e matización dos propios coñecementos e 

sensacións estéticas. Esta tarefa implica manexar diferentes fontes documentais e 

bibliográficas con rigor crítico. 

 

9. Expresar, oralmente ou por escrito, valoracións persoais, críticas e fundadas 

sobre as obras estudadas e sobre o seu estado de conservación. 

Con este criterio valorarase a capacidade do alumnado para apreciar a calidade 

estética das obras de arte obxecto de contemplación, así como para expresar 
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sentimentos e ideas propias ante elas. Avaliarase tamén a súa toma de postura 

ante a necesidade de conservación da arte e a restauración. 

10. Realizar e expor traballos sobre calquera aspecto da historia da arte que 

requiran a utilización das fontes de información ao seu alcance, así como a análise 

e utilización rigorosa da información obtida, empregando a terminoloxía específica 

das artes visuais. 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade e autonomía do alumnado á hora 

de utilizar os recursos que ten ao seu alcance para obter información, masí como 

para seleccionar e tratar esa información seguindo criterios científicos. 

Tamén valoraranse as seguintes actitudes, valores e normas 

-Interese por coñece-los aspectos constitutivos dunha obra de arte. 

-Interese por desenvolve-lo gusto estético persoal e respecto pola diversidade de 

percepcións e de sensacións persoais ante a obra de arte. 

-Sensibilidade e preocupación por conserva-lo contorno artístico local.  

-Valoración da influencia dos factores históricos nas obras de arte. 

-Valoración das obras de arte do contorno mediante a súa comprensión histórica e 

artística. 

-Respecto e valoración crítica de concepcións estéticas e formas artísticas afastadas 

do gusto persoal. 

-Valoración do protagonismo do mecenas e do comitente no proxecto e na creación 

das obras e nos programas artísticos. 

-Sensibilización ante a obra de arte como manifestación da creatividade humana e 

como conciencia crítica da historia. 

-Actitude aberta diante das linguaxes artísticas de vangarda como resposta ante 

problemas estéticos. 

-Sensibilidade e interese polo coñecemento e conservación do patrimonio artístico e 

cultural galego 

 

5.   METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Procurarase seguir, xa que é algo que se intenta facer dende sempre, as 

orientacións metodolóxicas establecidas no Decreto 126/2008 de xuño para esta 

materia. 
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As clases nesta materia son fundamentalmente prácticas apoiadas constantemente 

na imaxe. O docente emprega diapositiva, presentación en power point, láminas... 

A selección das obras a estudar ao non estar especificadas quedan a criterio do 

ensinante que procurará facer escolla entre as obras máis significativas de cada 

período. A explicación verbal incluirá aspectos técnicos sobre a obra a analizar así 

como contextualización histórica. As clases poderanse complementar con traballos 

e exposicións do alumnado de obras ou períodos concretos, debates, elaboración e 

estudo dun glosario de termos específicos e contactos directos coas obras de arte 

cando sexa posible. E procurarase un diálogo constante entre profesor-alumnos 

para comprobar a asimilación progresiva de conceptos. 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

Dispoñemos dunha aula propia con proxector e con canón de vídeo 

O material básico empregado son as presentacións en Power Point. Estas últimas 

permiten unha axilización das clases e son un soporte moito máis didáctico polo 

que se tenderá a súa utilización exclusiva 

O libro de texto é: VV AA, Historia da Arte. Editorial Vicens Vives.  

Empregaranse ademais: 

● Apuntes complementarios sobre todo para os aspectos históricos 

● Vocabulario de termos artísticos 

● Dicionarios artísticos, coleccións de arte, cd... 

● Acceso ás páxinas de Intenet con contidos sobre a materia como Analizarte, 

Enseñ-arte, clasesdehistoria,... 

7. PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Realizaranse probas iniciais para detectar o punto de partida e posibles carencias. 

Teranse en conta os seguintes instrumentos:  

● As probas escritas 

● Actitude e participación na clase e disciplina en relación ao profesorado e 

compañeiros 

● Disposición do material como o libro de texto e bloc de notas que deben 

estar ao día 

● Realización e entrega de tarefas, esquemas, sínteses dos temas, traballos 

grupais ou individuais, orais e escritos e preguntas directas no momento que 

se soliciten 
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● Valorarase tamén o interese pola materia e o emprego de expresións 

axeitadas propias da materia así como a reflexión sobre os feitos artísticos 

A nota de cada avaliación será a media dos exames de avaliación, máis os aspectos 

recollidos no caderno do profesor. Ao ser avaliación continua en cada exame 

entrará a materia dada ata ese momento e non se contempla a recuperación agás 

naqueles casos que o profesor o considere oportuno. 

A nota final non é só produto da media aritmética das notas obtidas nas avaliacións 

senón que se incluirá a estimación fundada polo profesorado a través da avaliación 

cualitativa que vai realizando ao longo do curso atendendo a progresión ou 

retroceso nas aprendizaxes do alumnado 

No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante oficial 

que explique a ausencia á convocatoria inicial. O alumnado que se ausente aínda de 

xeito xustificado terá que procurar manter ao día o material co que se teña 

traballado e entregar os comentarios e exercicios solicitados. 

Instrumentos de avaliación para o alumno que perdeu a posibilidade de 

que lle sexa aplicado o dereito a avaliación continua. 

Para aqueles alumnos e alumnas que perderan, polos motivos que constan no 

regulamento de réxime interno,  o dereito a avaliación continua no Departamento 

elabóranse un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame incluiranse 

todos os contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas 

entre os contidos mínimos que figuran na programación. Considerarase avaliación 

positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a 5.  

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Teranse en conta os seguintes aspectos: 

Cualificación de coñecementos que representará un 90% do total da notal final: 

Farase como mínimo un exame por avaliación. O modelo de exame seguirán 

aproximadamente o utilizado no selectivo  que para este curso 2013-14 terá dúas 

opcións semellantes, cada unha con dúas preguntas. 

● Unha primeira pregunta terá tres laminas de entre as que escoller dúas. 

● Unha segunda pregunta, que será a mesma para ambas as opcións, 

composta de oito conceptos dos que os alumnos terán que responder tan só 

a catro, que puntuarán a 0,50 puntos cada unha. 

Nos exames ordinarios e extraordinarios de curso só haberá: 
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Unha opción na que se incluirán dúas obras a comentar obrigatorias ou ben tres 

obras a escoller dúas ( suporán 8 ptos do exame atendendo  a 1 punto pola 

identificación e clasificación, 1 punto polo contexto histórico e 2 puntos polo 

análise. 

Un vocabulario obrigatorio a  definir ( cunha puntuación de 1 a 2 puntos sobre o 

total do exame) 

Ademais poderanse incluír preguntas de clasificación de obras ou cuestións que 

fagan referencia á materia cualificada a partir do segundo exame. 

As probas de tipo oral ou escritas que non sexan exames de avaliación constarán 

de cuestións de clasificación, definicións e caracteres estilísticos máis breves. 

Cualificación de actitudes  que representara un 10 % sobre a nota total. Neste 

apartado que recollerá o profesor no seu caderno valorarase: 

● Traballo diario na aula e na casa 

● As correccións ou preguntas en clase 

● A disposición de material 

● A entrega de exercicios e traballos 

● A participación e a adquisición de vocabulario específico 

9. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN 

POSITIVA 

O feito de que a asignatura sexa obxecto de exame nas probas de acceso á 

Universidade lévanos a ter que seguir as indicacións que o Grupo de Traballo da 

CIUG suxire respecto á contidos esenciais da materia como ao modelo de exame 

que van ter que superar. Polo tanto é necesario que o alumnado domine: 

● Empregar un método de análise ordenado para cada obra de arte a analizar, 

con redacción e terminoloxía axeitada e sen incoherencias. 

● Definición precisa dos conceptos artísticos básicos establecidos polo Grupo 

de Traballo 

● Clasificación, análise formal e iconográfico así  como  do contexto histórico-

artístico das obras máis destacadas das seguintes unidades que o Grupo de 

Traballo considera necesario insistir ao ser esenciais e significativas na 

formación e desenrolo da arte occidental 

Asimesmo seguiremos ás seguintes recomendacións do Grupo de traballo do 17 de stembro  

de 2011 que manteñen as propostas da reunión do 18 de setembro do ano pasado (2010) 

Estas son: 
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1. A importancia de diferenciar claramente os estilos de épocas ou os diferentes 

movementos artísticos como base non só para unha perfecta clasificación das obras 

senón como o punto de partida indispensable para a súa análise e comprensión. 

Neste senso tamén é imprescindible fixar a súa cronoloxía, polo menos nos ámbitos 

máximos de cada un dos estilos ou dos movementos. É absurdo, por exemplo e 

como atopamos nos exames deste ano, clasificar o Pórtico da Gloria como unha obra 

de estilo “barroco” e encadrala cronoloxicamente no século XVI, o cal invalida por 

completo a súa 

clasificación, pois de nada vale coñecer o nome dela ou inclusive ou do seu autor se 

estamos totalmente errados no seu marco cultural. 

2. Neste senso, o contexto histórico-artístico que se pregunta no punto “b” debe 

explicárselles aos alumnos non quedándose exclusivamente nun relatorio dos feitos 

históricos, senón, sobre todo, facendo fincapé na cuestión das mentalidades e da 

cultura, que son as que van achegar máis luz na comprensión da obra de arte. 

3. Verbo disto mesmo, non estaría de máis que os profesores/as realizasen, como 

estamos seguros que moitos fan, pequenas introducións a cada un dos estilos ou dos 

movementos, dando as súas características xerais, e, logo, cando se analicen os 

diferentes artistas, tratar de utilizar exemplos moi claros na produción daqueles en 

que as devanditas características poidan ser facilmente percibidas. Como orientación 

propóñense as seguintes obras: 

 

En canto aos contidos estes son os establecidos polo grupo de traballo 

Raíces da arte europea: o legado da arte clásica. 

● Grecia. A Arquitectura grega. As ordes. A Acrópole de Atenas. A evolución da 

escultura grega (facendo especial fincapé na escultura do período clásico). 

● A visión do clasicismo en Roma: a arquitectura romana. Tipoloxías 

construtivas (insistindo no concepto espazo interno, como característico de 

arquitectura romana fronte á grega, para o cal analizaremos polo miúdo o 

Panteón). 

●  Achegas á primeira arte cristiá: a basílica. Arte bizantina centrándose en 

Santa Sofía de Constantinopla. 

Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval  

● prerrománico español e a súa incidencia en Galicia analizando Santa Comba 

de Bande e San Miguel de Celanova. 
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● A arte románica como primeira definición de Occidente. A arte no camiño de 

Santiago, estudando como prototipo a catedral de Santiago, tanto en 

arquitectura como escultura. 

Innovacións cara ao gótico. Os mosteiros cistercienses en Galicia, 

centrándose no mosteiro de Oseira. 

● A arte gótica como expresión da cultura urbana; o sistema construtivo. A 

catedral gótica (estudarase como prototipo arquitectónico Reims e como 

escultóricos o Pórtico Real de Chartres e a Anunciación e a Visitación de 

Reims. En canto a pintura, destacaranse as innovacións de Giotto. 

Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 

● A contribución dos primitivos flamengos. Centraranse en Van Eyck e as súas 

innovacións, moitas das cales serven de referencia á pintura italiana 

contemporánea  

● Quattrocento italiano: a reformulación da linguaxe clásica. Centrarémonos 

en  Brunellesch , Donatello e Massacio como creadores dunha nova linguaxe, 

con ingredientes de Brunelleschi clásicos e humanistas en arquitectura (Palacio 

Pitti) de Brunelleschi , escultura e pintura.  

● Cinquecento: clasicismo e manierismo na arte italiana. Tomaremos como 

exemplo Leonardo, Miguelanxo, Rafael e Tiziano. A Miguelanxo 

analizarémolo como pintor, escultor, como exemplo característico de palacio 

renacentista e de aparello almofadado ( e arquitecto (cúpula de San Pedro do 

Vaticano).  

● Renacemento en España. Analizaremos fundamentalmente o Escorial e a 

pintura do Greco.  

● Unidade e diversidade do Barroco. Faremos fincapé en San Pedro do 

Vaticano como obra de arte total xunguindo arquitectura, escultura e 

pintura, o que ademais nos servirá para engarzar coas achegas de 

Miguelanxo e Rafael que vimos no apartado anterior e para desenvolver a 

obra de Bernini como exemplo de arquitectura e escultura barroca italiana.  

● Na pintura barroca destacaremos o tenebrismo de Caravaggio. 

● No barroco español e galego, veremos as peculiaridades da nosa 

arquitectura analizando a obra de Domingo de Andrade (torre do reloxo da 

catedral compostelá), Fernando de Casas (Obradoiro) e Simón Rodríguez 

(fachada do convento de Santa Clara de Santiago);  imaxinería a través de 

Gregorio Fernández e pintura a través de Velázquez. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..329 
 

O século XIX: a arte dun mundo en transformación. 

● A personalidade independente de Goya. 

● Estudaremos a tendencia naturalista da arte do século XIX co seu apoxeo no 

impresionismo, centrándonos en Manet e Monet, e a súa transformación por 

Cezanne, Van Gogh e Gauguin. Aquí poderemos de pasada facer referencia 

ao descubrimento da fotografía e as súas consecuencias e a importancia do 

cartel (aínda que non sexan obxecto de pregunta no exame).  

A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX 

● Para non nos dispersarmos demasiado, explicaremos cada unha das 

vangardas facendo referencias a un só artista: o expresionismo (Munch), 

fauvismo (Matisse), cubismo analítico e sintético (Picasso, que tamén 

estudaremos nas outras etapas da súa evolución), abstracción (Kandinsky), 

neoplasticismo (Mondrian), dadá (Marcel Duchamp) e superrealismo (Dalí). 

● Renovación da linguaxe arquitectónica: arquitectura funcional e orgánica; 

analizaremos a Le Corbusier e Wright. 

A arte do noso tempo, a universalización da arte 

● Faremos unha cita mínima ao estilo internacional na arquitectura 

(poderíanos servir de exemplo unha obra dun arquitecto galego, como 

Albalat; o edificio da Coca-Cola na Coruña), outra que nos sirva de base 

para a análise da arquitectura postmoderna e posteriormente veremos o 

deconstrutivismo (pódenos servir de exemplo a cidade da cultura de 

Santiago, aínda que sexa un deconstrutivismo final e xa moi mesturado). 

● Nas artes plásticas centrarémonos no expresionismo abstracto (Pollock), o 

informalismo (Tapies) e o pop art (Warhol e Lichestein, o que nos servirá 

para facermos unha referencia á banda deseñada). En escultura 

analizaremos a obra de Leiro, que nos valerá para ilustrarmos os cambios 

producidos na arte galega a partir da democracia e do estatuto. 

● Se temos tempo, faremos unha referencia ás últimas tendencias. 

 

O vocabulario de conceptos artísticos específico foi establecido no 2007-08  polo 

Grupo de Traballo. É o seguinte: 

Ábsida, Altorrelevo, Aparello almofadado, Aparello de cachotería, Aparello 

de cantería, Arcobotante, Arco apuntado, Arco de ferradura ,Arco de medio 

punto ,Arco de faixa , Arco formeiro , Arco peraltado, Arco rebaixado , 

Arquitrabe , Arquivolta, Baixorrelevo, Baldaquino, Baptisterio, Base , 
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Bóveda de aresta, Bóveda de canón , Bóveda de crucería , Canon, Capitel 

composto, Capitel corintio , Capitel dórico , Capitel xónico, Ciborio, 

Claroscuro, Clave dun arco, Cor plana, Cor primaria, Cor secundaria ou 

binaria, Cor complementaria, Columna salomónica, Contraforte, 

Contraposto, Cornixa, Cadro de Historia, Cadro de xénero ,Cúpula, Curva 

praxiteliana, Deambulatorio, Doela, Espazo límite (escultura. Véxase H. 

Focillon, “La vida de las formas”), Espazo medio (escultura. Véxase H. 

Focillon, “La vida de las formas”) Entablamento, Éntase,  

Escultura de vulto redondo, Escultura exenta, Esfumado/sfumato, Estatua 

ecuestre, Estatua-columna, Estilo, Friso, Fuste, Iconografía, Iconoloxía, 

Imposta, Liña serpentinata, Ménsula,Métopa, Modelado, Nártice, Natureza 

morta/bodegón, Paisaxe, Parteluz, Pendente, Perspectiva xerárquica, 

Perspectiva aérea, Perspectiva lineal, Pictórico, Piar, Pilastra, Plan central, 

Planta basilical, Planta cruz grega, Planta cruz latina, Plástico, Presbiterio, 

Retrato, Rosetón, Técnica de panos mollados, Tímpano, Torso, Tribuna 

Triforio, Triglifo,Trompa, Veladura,Xamba. 

Asimesmo seguiremos ás seguintes recomendacións do Grupo de traballo do 17 de setembro  

de 2011 que manteñen as propostas da reunión do 18 de setembro do ano 2010 Estas son: 

1. A importancia de diferenciar claramente os estilos de épocas ou os diferentes 

movementos artísticos como base non só para unha perfecta clasificación das obras 

senón como o punto de partida indispensable para a súa análise e comprensión. 

Neste senso tamén é imprescindible fixar a súa cronoloxía, polo menos nos ámbitos 

máximos de cada un dos estilos ou dos movementos. É absurdo, por exemplo e 

como atopamos nos exames deste ano, clasificar o Pórtico da Gloria como unha obra 

de estilo “barroco” e encadrala cronoloxicamente no século XVI, o cal invalida por 

completo a súa clasificación, pois de nada vale coñecer o nome dela ou inclusive ou 

do seu autor se estamos totalmente errados no seu marco cultural. 

2. Neste senso, o contexto histórico-artístico que se pregunta no punto “b” debe 

explicárselles aos alumnos non quedándose exclusivamente nun relatorio dos feitos 

históricos, senón, sobre todo, facendo fincapé na cuestión das mentalidades e da 

cultura, que son as que van achegar máis luz na comprensión da obra de arte. 

3. Verbo disto mesmo, non estaría de máis que os profesores/as realizasen, como 

estamos seguros que moitos fan, pequenas introducións a cada un dos estilos ou dos 

movementos, dando as súas características xerais, e, logo, cando se analicen os 

diferentes artistas, tratar de utilizar exemplos moi claros na produción daqueles en 

que as devanditas características poidan ser facilmente percibidas. Como orientación 

propóñense as seguintes obras: 

Partenón 
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O Templo da Niké Aptera 

O Erecteion 

O Discóbolo de Mirón 

O Doríforo de Policleto 

Frontóns do Partenón 

Hermes de Olimpia e Venus de Cnido de Praxiteles 

O Apoxiomeno de Lisipo 

A Ménade de Scopas 

O Panteón de Roma 

O Coliseo 

O Arco de Triunfo de Tito 

Acueduto de Segovia 

Teatro de Mérida 

Santa Sofía de Constantinopla. 

Santa Comba de Bande 

Santa María do Naranco 

San Miguel de Celanova 

Interior da Catedral de Santiago 

Esculturas de Praterías 

O Pórtico da Gloria 

Interior do Mosteiro de Oseira 

A Catedral de Reims. 

O Pórtico Real da Catedral de Chartres 

Anunciación de Reims 

Visitación de Reims 

Giotto. Capella dos Scrovegni: O pranto ante Cristo Morto e O bico de 

Xudas 

Van Eyck : Virxe do Chanceler Rollin, O matrimonio Arnolfini 

Brunelleschi: Santa María dei Fiori, Basílica de San Lourenzo e Palaccio 

Pitti. 

Donatello: David e o Gattamelata 

Masaccio: O Tributo 

Leonardo: A Virxe das Rocas e A Gioconda 

Rafael: A Virxe da Pradería ou a do Xílgaro. A Escola de Atenas 

Miguel Anxo. David. Esculturas das tumbas dos Medicis. Piedade do 

Vaticano e Piedade Rondamini. 

A Capela Sixtina deMi guel Anxo 

Bramante: San Pietro in Montorio 
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Cúpula de San Pedro do Vaticano de Miguel Anxo 

O Escorial 

Tiziano: O Amor sacro e o Amor profano e o retrato de Carlos V na batalla 

de Mühlberg. 

O Greco: O martirio de san Mauricio, O enterro do Señor de Orgaz. A 

adoración dos 

pastores 

Fachada de San Pedro do Vaticano de Maderno 

Praza do Vaticano de Bernini 

O baldaquino de San Pedro do Vaticano de Bernini 

Andrade: Torre do Reloxo da Catedral de Santiago 

Fernando de Casas: Fachada do Obradoiro 

Simón Rodríguez: Fachada de Santa Clara de Santiago 

Bernini: A Transververación de Santa Tareixa. Apolo e Dafne 

Gregorio Fernández: Cristo Xacente 

Caravaggio: A vocación de san Mateo e O enterro de Cristo 

Velázquez: O aguador de Sevilla. A fragua de Vulcano. A rendición de 

Breda. As Meninas. O Bufón do Pablos de Valladolid 

Goya: O oleiro valenciano. A familia de Carlos IV. As ‘Majas’. O dous de 

Maio. Osfusilamentos de La Moncloa. O aquelarre 

Manet: O almorzo campestre 

Monet: Impresión, sol nacente. A serie da catedral de Rouen 

Cezanne: Natureza morta con tarteira (Colección Sr. y Sra. Lacomte, París 

1879-1882. 

Búscase na Internet pondo en Google: “Still Life with Compotier+Cezanne) 

Van Gogh: A habitación de Arlés 

Gauguin: Despois do sermón 

O grito de Munch 

A raia verde de Matisse 

Pintura con tres manchas (Col. Thyssen) de Kandinsky 

Picasso: A vida. As señoritas de Avignon. A moza da mandolina (MOMA, 

1910) 

Tres mulleres nunha fonte (Moma). Pablo vestido de Arlequín. Os tres 

músicos. OGuernica. As meninas (conjunto) segundo Velázquez 

Mondrian: Táboa número 1 

Marcel Duchamp A fonte e L.H.O.O.Q.  

A persistencia da memoria de Dalí 

A casa da fervenza de Wright 
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A casa Saboya de Le Corbusier 

A igrexa de Ronchamp de Le Corbusier. 

Fernández Albalat: Fábrica de Coca-Cola da Coruña 

Pollok: Número 1 

Tapies: Marrón e Ocre 

Warhol: Sopa Campbell’s. Marilyn Monroe 

Roy Lichtenstein: Nu con pirámide. 

 

 No exame ( de Selectividade), os alumnos débense centrar ao facer o comentario 

exclusivamente na obra proposta. Por exemplo, se esta é o interior da catedral de 

Santiago, non se debe falar das esculturas de Praterías ou do Pórtico da Gloria. Iso 

si, no caso de que se trate dunha obra dun artista coñecido, pódese facer referencia 

á súa evolución estilística, encadrándoa na etapa correspondente 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ben se trate de medidas de reforzo ou de ampliación o Departamento atende aos 

seguintes principios:  

● Emprego de metodoloxías diversas en función de que o tipo de axuda que 

ofrecen responda ás necesidades que en cada intre necesitan os alumnos.As 

adaptacións en metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir nas 

formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades Estas 

modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

● Actividades de aprendizaxe diferenciadas: reforzo e ampliación. 

 As actividades educativas que se formulen deben situarse entre o que xa saben 

facer os alumnos de maneira autónoma e o que son capaces de facer coa axuda 

do profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que nin sexan demasiado 

fáciles e, por conseguinte, pouco motivadoras para algúns alumnos, nin que 

estean tan afastadas do que poden realizar que lles resulten igualmente 

desmotivadoras, ademais de contribuír a crear unha sensación de frustración 

nada favorable para a aprendizaxe.  Cando se trata de alumnos que manifestan 

algunha dificultade para traballar determinados contidos, débese axusta-lo grao 

de complexidade da actividade e os requirimentos da tarefa ás súas 

posibilidades.   
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

O seminario intenta  acercar ao alumnado á realidade histórico, xeográfica e 

artística global e circunstancial. Deste xeito inténtase acadar o desenvolvemento de 

criterios e actitudes de valoración deste entorno así como visualizar de xeito directo 

aqueles contidos de caracter teórico adquiridos nas diferentes materias no traballo 

de aula. En atención a estes obxectivos ao comezo de curso 2009-10 

programáronse as seguintes actividades complementarias e extraescolares: 

● Visitas didáctica a Santa María a Nova ou San Martiño Para realizar nos 

primeiros días de curso. Destinada ao alumnado de Historia da Arte ten por 

finalidade a visualización a partir de manifestacións do entorno próximo 

daqueles elementos conceptuais cos que se traballa na aula ao 

comezar(espacialidade, proporcións, iconografía, orientación....) e para o que 

a Igrexa de Santa María é un perfecto modelo. 

● Visita didáctica á catedral de Santiago de Compostela. Pensada 

especificamente para os alumnos de Historia da Arte aínda que pode dárselle 

unha orientación máis ampla, esta é unha das visitas obrigadas no curso. 

Tentarase realizar a finais do primeiro trimestre unha vez se estea a traballar 

cos conceptos do Románico. Na visita inclúese un percorrido polas tribunas e 

tellados así como Pórticos e Museo.  

● Asistencia a exposicións temporais que xurdan ao longo do curso ben na 

propia vila ou en vilas próximas.  

● Asistencia a conferencias así como aqueles actos culturais que xurdan ao 

longo do desenvolvemento do curso tanto no propio centro como na vila ou 

nas proximidades (Santiago, Coruña...) 

● Participación nas actividades organizadas durante a Semana Cultural a 

celebrar como todos os anos no mes de abril. Os temas tratados e os grupos a 

quen van destinados determinarase ao longo do curso. 

● Se é posible, realizaremos unha excursión a Madrid no 2º trimestre. 

13. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR 

Vexase o epígrafe IV 

14. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE 

INTEGRACIÓN DAS TICs 

Ademais do exposto no apartado V p. 15 e do detallado en diverso apartados da 

programación da materia no actual curso tentarase empregar as TICS en: 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES VIRXE DO MAR-NOIA 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2015-16       páx..335 
 

● Presentacións Power Point para explicar algúns temas do currículo  

● Busca de información na rede, por parte dos alumnos, para facer traballos 

de investigación, e fichas de obras  

● Fomentar o uso da busca desta información a través de exercicios con 

preguntas dirixidas 

● Visitas a páxinas de contidos artísticos 

● Visitas virtuais a museos e imaxes de arte 
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9  XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA 2º 

BACHARELATO 

 

1. INTRODUCIÓN 

O estudo científico dos aspectos históricos, xeográficos e antropolóxicos de maior 

trascendencia para coñecer e explicar a evolución e a situación da sociedade galega 

actual xa estaba presente nos deseños educativos da nosa comunidade, pola súa 

capacidade para achegarlle ao alumnado unha visión crítica e integral do pasado e 

do presente do seu propio país. As outras funcións da materia xeografía e historia 

de Galicia son formar unha cidadanía responsable, comprometida coa recuperación 

da identidade colectiva de seu e participativa na construción dunha sociedade xusta 

e igualitaria para todas as persoas. Complementa os coñecementos e as 

competencias que lle fornecen ao alumnado as materias historia de España, historia 

do mundo contemporáneo e historia da arte, polo que debe afondar no 

coñecemento crítico das especificidades históricas de Galicia en perspectiva 

comparada co resto do Estado español e co contexto mundial. 

A selección de contidos desta materia, atende á descrición dos procesos e 

fenómenos máis salientables da conformación histórica de Galicia ata o século 

XVIII, cun tratamento en profundidade das transformacións da época 

contemporánea ata o presente. A dita selección de contidos fomenta, tamén, a 

aplicación de técnicas de análise de fontes diversas e perspectivas interpretativas 

específicas das ciencias sociais, así como o estudo do pasado colectivo na aula e no 

contorno escolar, como estratexia de ensino e aprendizaxe que favoreza a 

comprensión crítica da multicausalidade histórica e das características da Galicia 

actual. Os ditos contidos organizan cronolóxica e tematicamente os aspectos 

económicos, sociais, político-instucionais e culturais que marcaron o devir histórico 

de Galicia. E introducen os colectivos tradicionalmente marxinados doslibros de 

historia, que xa foron estudados pola investigación  social das últimas décadas, 

como as mulleres, os sectores populares e os grupos migrantes, para ofrecer un 

discurso historiográfico inclusivo e multicultural acorde coas demandas e 

inquedanzas da sociedade galega actual. 

O estudo desta materia debe fomentar a capacidade para contextualizar, 

cronolóxica e espacialmente os feitos e procesos históricos; interrelacionar as 

variables económicas, políticas, sociais e culturais; analizar fontes diversas, 
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sintetizando a información e elaborando interpretacións razoadas e multicausais. A 

materia desenvolverá, tamén, as competencias artística e cultural, social e cidadá e 

na comunicación lingüística, que o alumnado xa acadaría na anterior etapa 

educativa e noutras materias do bacharelato, potenciando as capacidades sociais de 

tolerancia, sentido crítico, predisposición ao diálogo, asunción de responsabilidades 

compartidas, respecto polo patrimonio cultural e ambiental de Galicia e compromiso 

coa súa preservación e posta en valor como parte da nosa identidade colectiva. 

Desenvolver estas capacidades desde esta materia implica utilizar metodoloxías 

activas, participativas e dialóxicas, que favorecen a innovación do traballo na aula e 

se reflicten nos criterios de avaliación. 

2.   OBXECTIVOS 

1. Recoñecer a existencia de aspectos naturais, culturais e históricos, que definen a 

Galicia como nacionalidade histórica cunha paisaxe característica, unhas tradicións 

propias e unha identidade colectiva diferenciada. 

2. Analizar as repercusións das actividades humanas sobre o medio físico e 

contribuír activamente á súa defensa, conservación e mellora como alicerce da 

calidade de vida e dun desenvolvemento sustentable en termos ecolóxicos e 

sociais. 

3. Identificar e situar no espazo e no tempo os procesos de cambio e os feitos máis 

relevantes da historia de Galicia e as características do seu territorio, das formas de 

poboamento e da paisaxe, para comprender a súa evolución ata o presente. 

4. Coñecer as características das transformacións económicas, sociais, políticas e 

culturais que se produciron en Galicia desde o século XVIII, para comprender a 

especificidade da súa integración no escenario estatal e nos mercados mundiais. 

5. Desenvolver unha perspectiva actualizada e integradora da historia de Galicia, 

que potencie actitudes de solidariedade, compromiso coas normas que regulan o 

ordenamento constitucional e o marco estatuario, e a participación en prol dunha 

convivencia cidadá inclusiva, multicultural e sen discriminacións de xénero ou 

sociais. 

6. Seleccionar e analizar información procedente de diversas fontes aplicando as 

técnicas propias das ciencias sociais para explicar documentos escritos, imaxes, 

mapas e gráficos en diversos soportes, desenvolvendo a capacidade de 

interpretación crítica. 

7. Realizar investigacións de microescala no ámbito xeográfico e relacional de 

referencia do alumnado, manexando fontes persoais como a memoria oral,  

fotográfica e epistolar, a prensa e os arquivos locais e as tecnoloxías da información 
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e da comunicación, para comprender as múltiples manifestacións dos fenómenos 

sociais e comparalos coas perspectivas interpretativas xerais. 

 

3.   CONTIDOS, SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN 

A.- CONTIDOS 

Segundo  a Orde do 25 de xuño de 2008 son os seguintes: 

Contidos comúns. 

-Localización no tempo, no espazo e contextualización dos procesos, estruturas e 

acontecementos relevantes da historia de Galicia, identificando os elementos  que 

contribuíron a configurar os trazos da paisaxe, das formas de poboamento e da 

sociedade galega actual. 

-Busca, selección e interpretación da información procedente de diversas fontes 

primarias e secundarias: textos, mapas, gráficos, imaxes, documentación familiar e 

persoal, prensa e arquivos locais, así como a fornecida polas tecnoloxías da 

información e da comunicación, para elaborar explicacións históricas rigorosas por 

escrito ou oralmente. 

-Elaboración de traballos sobre procesos e feitos destacados da historia 

contemporánea de Galicia e da sociedade actual, aplicando as técnicas de 

investigación propias das ciencias sociais no contorno espacial e relacional do 

alumnado, formulando explicacións en perspectiva comparada cos marcos español, 

europeo e global. 

 

BLOQUE 1.-Un poboamento específico adaptado ás particularidades do 

medio físico de Galicia: o relevo, as paisaxes, as formas de hábitat e a 

cultura tradicional. 

-As características físicas do territorio galego: a formación do relevo, as unidades 

xeomorfolóxicas, a acción erosiva e os tipos de solo. 

-As variantes climáticas, a rede hidrográfica de Galicia e a auga como 

condicionantes da evolución da paisaxe e das políticas ambientais. 

-A evolución histórica dos sistemas de explotación agraria, gandeira e forestal en 

Galicia; os usos da auga e a súa incidencia na formación das paisaxes actuais. 

-A humanización histórica do territorio: a continuidade nas formas de poboamento, 

a formación dunha tradición cultural material e inmaterial e a súa recreación actual 

como recurso turístico. 
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-A importancia do mar na economía e na sociedade galega: a evolución das 

técnicas de pesca, a industrialización do sector e a presenza feminina no marisqueo 

e na comercialización dos froitos do mar.  

-Poboamento, ordenación do territorio e desafíos ambientais na Galicia actual: 

políticas e movementos sociais ante os incendios forestais, as mareas negras, o 

cambio climático, a urbanización e a construcción dunha sociedade non 

discriminatoria e inclusiva para todas as persoas. 

BLOQUE 2.-As raíces históricas de Galicia. 

-A Prehistoria de Galicia: o megalitismo, o comercio dos metais e os contactos 

culturais na idade do bronce. 

-A cultura castrexa. 

-A incorporación da fisterra atlántica á civilización romana: organización 

administrativa e institucional da Gallaecia, os cambios no poboamento e na 

estrutura social, a explotación económica e o desenvolvemento cultural do noroeste 

peninsular. 

-O reino suevo, os avances na cristianización e a integración na monarquía 

visigoda. 

-A Galicia da plena idade media: a sociedade feudal, a integración no reino astur-

leonés e o auxe cultural.  

-A expansión artesanal, comercial e urbana arredor dos camiños de Santiago e das 

zonas costeiras: Compostela e Pontevedra. 

-As mudanzas baixomedievais: a crise demográfica, a economía urbana e vilega, os 

conflitos sociais e as guerras irmandiñas contra a nobreza, a pacificación do 

territorio e a nova administración imposta polos Reis Católicos. 

BLOQUE 3.-Galicia na Idade Moderna (séculos XVI-XVIII). 

-A expansión demográfica e agraria: o crecemento do século XVII e as migracións 

peninsulares, a formación dun complexo agrario de policultivo intensivo coa 

introdución de novos cultivos e a xestión comunitaria do monte. 

-As manufacturas artesanais e as iniciativas protoindustriais: transformacións nos 

sectores dos curtidos, da pesca e da metalurxia (Sargadelos). 

-O comercio interior e exterior: os intercambios coas colonias americanas desde o 

século XVIII. 

-A sociedade galega durante a Idade Moderna: as elites rurais (nobreza absentista 

e fidalguía rendista), o campesiñado, os diversos sectores do clero, comerciantes e 

artesáns nas vilas e cidades. 

-Formas de vida e mentalidades colectivas dos diversos grupos sociais. 
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-As institucións políticas do Antigo Réxime, a organización do territorio e o 

reformismo borbónico en Galicia: a Real Audiencia, a Xunta do Reino, correxedores 

e intendentes, fábricas e arsenais. 

-A Ilustración en Galicia: ensino, ciencia, pensamento e cultura letrada, as 

reflexións dos arbitristas e ilustrados. 

BLOQUE 4.-A fin do Antigo Réxime e a formación dunha sociedade 

liberal en Galicia. 

-Debate ideolóxico e confrontación social entre absolutistas e liberais: o papel da 

Igrexa, a guerra contra o francés, as partidas carlistas e a expansión do liberalismo 

nas cidades durante o reinado de Fernando VII. 

-A implantación da nova estrutura político administrativa e institucional do Estado 

liberal en Galicia durante o reinado de Isabel II. O provincialismo. 

-O esgotamento do complexo agrario e a crise das manufacturas domésticas na 

primeira metade do século XIX: os desaxustes demográficos e os comezos da 

emigración masiva a América. 

-As permanencias no mundo rural e os cambios lentos nas vilas e cidades: o 

devalar das vellas elites rurais e a formación dunha pequena burguesía comercial 

de orixe foránea. 

BLOQUE 5.-A Galicia moderna (1874-1936). 

-A politización da sociedade galega durante a Restauración: as redes clientelares 

dos partidos dinásticos como mecanismo de exercicio do poder, as organización 

políticas dos novos grupos sociais e a mobilización agrarista do campesiñado. 

-Os cambios sociais: o auxe da burguesía industrial e comercial, a proletarización 

do campesiñado, a desaparición da fidalguía e os retornados da emigración. 

-As transformacións no sistema agrario galego: mercantilización das pequenas 

explotacións familiares, privatización dos montes comunais, especialización 

produtiva e aplicación dos avances científicos e tecnolóxicos nas primeiras décadas 

do século XX. 

-A evolución demográfica e o éxodo ultramarino: características e consecuencias da 

emigración de retorno. 

-O desenvolvemento industrial e comercial: a pesca, o sector hidroeléctrico, as 

comunicacións, o sistema financeiro e as orixes da banca galega. 

-A formación dunha identidade política desde o Rexionalismo ata o Nacionalismo da 

Xeración das Irmandades: as organizacións autonomistas e a consecución do 

Estatuto de 1936. 

-A participación feminina en política e a polarización da sociedade galega durante a 

Segunda República. 
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BLOQUE 6.-Galicia na guerra civil e durante a ditadura franquista: 

consecuencias estruturais. 

-A sublevación militar e o papel de Galicia na zona franquista durante a Guerra Civil 

e a posguerra: a represión franquista e a resistencia posterior. 

-Fame, racionamento e estraperlo: as consecuencias  económicas e sociais da 

política autárquica durante o primeiro franquismo. 

-A pegada das políticas desarrollistas en Galicia: repoboacións forestais, 

construción de encoros, emigración e fin da sociedade tradicional. 

-Os apoios sociais e oposición ao franquismo en Galicia desde os anos 60 ata 

comezos da transición. 

BLOQUE 7.-A Galicia actual. 

-O proceso autonómico e a consecución do Estatuto no contexto da transición á 

democracia en España. 

-A evolución política da Galicia autonómica, a construción dunha administración 

propia e as organización sindicais e políticas (1977-2005). 

-As consecuencias estruturais da integración na Unión Europea para os sectores 

produtivos e para a sociedade galega. 

-Os cambios sociais, económicos e culturais: a construción do Estado de benestar 

nun país periférico e a posta en valor dos propios recursos. 

-Os movementos sociais e os desafíos ambientais da Galicia actual: ecoloxismo, 

feminismo e antiglobalización. 

B.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Secuencia dos temas 

XEOGRAFÍA DE GALICIA 

TEMA 1.- As características físicas do territorio galego: a formación do relevo, as 

unidades xeomorfolóxicas, a acción erosiva e os tipos de solo e vexetacion. 

TEMA 2.- As variantes climáticas, a rede hidrográfica de Galicia e a auga como 

condicionantes da evolución da paisaxe e das políticas ambientais. 

TEMA 3,.- Poboamento, ordenación do territorio e desafíos ambientais na Galicia 

actual: políticas e movementos sociais ante os incendios forestais, as mareas 

negras, o cambio climático, a urbanización e a construcción dunha sociedade non 

discriminatoria e inclusiva para todas as persoas. 

TEMA 4.- A economía galega:A explotación agraria, gandeira e forestal en Galicia; 

os usos da auga e a súa incidencia na formación das paisaxes actuais. 
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TEMA 5:-.- A economía galega A importancia do mar na economía e na sociedade 

galega: a evolución das técnicas de pesca, a industrialización do sector e a 

presenza feminina no marisqueo e na comercialización dos froitos do mar. 

TEMA 6.-O sector industrial en Galicia: Inicios, desenvolvemento, reconbersions e 

situación actual 

TEMA 7.-Sector terciario en Galicia 

HISTORIA DE GALICIA 

TEMA 8.- A PREHISTORIA DE GALICIA: o megalitismo, o comercio dos metais e os 

contactos culturais na idade do bronce 

TEMA 9.- GALICIA NA IDADE ANTIGA 

● A cultura castrexa. 

● A incorporación da fisterra atlántica á civilización romana: organización 

administrativa e institucional da Gallaecia, os cambios no poboamento e na 

estrutura social, a explotación económica e o desenvolvemento cultural do 

noroeste peninsular. 

TEMA 10.- GALICIA NA IDADE MEDIA 

● reino suevo, os avances na cristianización e a integración na monarquía 

visigoda. 

● Galicia da plena idade media: a sociedade feudal, a integración no reino 

astur-leonés e o auxe cultural.  

● A expansión artesanal, comercial e urbana arredor dos camiños de Santiago 

e das zonas costeiras: Compostela e Pontevedra. 

● As mudanzas baixomedievais: a crise demográfica, a economía urbana e 

vilega, os conflitos sociais e as guerras irmandiñas contra a nobreza, a 

pacificación do territorio e a nova administración imposta polos Reis 

Católicos. 

TEMA 11.- GALICIA NA IDADE MODERNA 

● A expansión demográfica e agraria: o crecemento do século XVII e as 

migracións peninsulares, a formación dun complexo agrario de policultivo 

intensivo coa introdución de novos cultivos e a xestión comunitaria do 

monte. 

● As manufacturas artesanais e as iniciativas protoindustriais: transformacións 

nos sectores dos curtidos, da pesca e da metalurxia (Sargadelos). 

● comercio interior e exterior: os intercambios coas colonias americanas desde 

o século XVIII. 
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● A sociedade galega durante a Idade Moderna: as elites rurais (nobreza 

absentista e fidalguía rendista), o campesiñado, os diversos sectores do 

clero, comerciantes e artesáns nas vilas e cidades. 

● Formas de vida e mentalidades colectivas dos diversos grupos sociais. 

● As institucións políticas do Antigo Réxime, a organización do territorio e o 

reformismo borbónico en Galicia: a Real Audiencia, a Xunta do Reino, 

correxedores e intendentes, fábricas e arsenais. 

● A Ilustración en Galicia: ensino, ciencia, pensamento e cultura letrada, as 

reflexións dos arbitristas e ilustrados. 

TEMA 12:- GALICIA NA IDADE CONTEMPORANEA: O SECULO XIX 

● Debate ideolóxico e confrontación social entre absolutistas e liberais: o papel 

da Igrexa, a guerra contra o francés, as partidas carlistas e a expansión do 

liberalismo nas cidades durante o reinado de Fernando VII. 

● A implantación da nova estrutura político administrativa e institucional do 

Estado liberal en Galicia durante o reinado de Isabel II. O provincialismo. 

● esgotamento do complexo agrario e a crise das manufacturas domésticas na 

primeira metade do século XIX: os desaxustes demográficos e os comezos 

da emigración masiva a América. 

● As permanencias no mundo rural e os cambios lentos nas vilas e cidades: o 

devalar das vellas elites rurais e a formación dunha pequena burguesía 

comercial de orixe foránea. 

 

TEMA 13:- GALICIA NA IDADE CONTEMPORANEA: DE 1876 A 1936 

● A politización da sociedade galega durante a Restauración: as redes 

clientelares dos partidos dinásticos como mecanismo de exercicio do poder, 

as organización políticas dos novos grupos sociais e a mobilización agrarista 

do campesiñado. 

● Os cambios sociais: o auxe da burguesía industrial e comercial, a 

proletarización do campesiñado, a desaparición da fidalguía e os retornados 

da emigración. 

● As transformacións no sistema agrario galego: mercantilización das 

pequenas explotacións familiares, privatización dos montes comunais, 

especialización produtiva e aplicación dos avances científicos e tecnolóxicos 

nas primeiras décadas do século XX. 

● A evolución demográfica e o éxodo ultramarino: características e 

consecuencias da emigración de retorno. 

● desenvolvemento industrial e comercial: a pesca, o sector hidroeléctrico, as 

comunicacións, o sistema financeiro e as orixes da banca galega. 
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● A formación dunha identidade política desde o Rexionalismo ata o 

Nacionalismo da Xeración das Irmandades: as organizacións autonomistas e 

a consecución do Estatuto de 1936. 

● A participación feminina en política e a polarización da sociedade galega 

durante a Segunda República. 

TEMA 14:- GALICIA NA IDADE CONTEMPORANEA: GALICIA NA GUERRA CIVIL E 

DURANTE A DITADURA FRANQUISTA: CONSECUENCIAS ESTRUTURAIS. 

 

● A sublevación militar e o papel de Galicia na zona franquista durante a 

Guerra Civil e a posguerra: a represión franquista e a resistencia posterior. 

● Fame, racionamento e estraperlo: as consecuencias  económicas e sociais da 

política autárquica durante o primeiro franquismo. 

● A pegada das políticas desarrollistas en Galicia: repoboacións forestais, 

construción de encoros, emigración e fin da sociedade tradicional. 

● Os apoios sociais e oposición ao franquismo en Galicia desde os anos 60 ata 

comezos da transición. 

 

TEMA 15.- A GALICIA ACTUAL 

 

● proceso autonómico e a consecución do Estatuto no contexto da transición á 

democracia en España. 

● A evolución política da Galicia autonómica, a construción dunha 

administración propia e as organización sindicais e políticas (1977-2005). 

● As consecuencias estruturais da integración na Unión Europea para os 

sectores produtivos e para a sociedade galega. 

● Os cambios sociais, económicos e culturais: a construción do Estado de 

benestar nun país periférico e a posta en valor dos propios recursos. 

● Os movementos sociais e os desafíos ambientais da Galicia actual: 

ecoloxismo, feminismo e antiglobalización. 
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Distribución temporal 

 

 

 

 

Xeografía e 

Historia de 

Galicia 

2ºBACH 

 

 

AVALIACIÓNS TEMAS VOCABULARIO 

 1ª avaliación Bloques 

1,2 e3 

1.-Un poboamento específico 

adaptado ás particularidades do 

medio físico de Galicia: o relevo, as 

paisaxes, as formas de hábitat e a 

cultura tradicional. 

2.- As raíces históricas de Galicia. 

3.- Galicia na Idade Moderna (séculos 

XVI-XVIII). 

  

2ª avaliación 

Bloques 

3  e 4 

4.- A fin do A.Réxime e a formación  

dunha sociedade liberal en Galicia 

5.- A Galicia Moderna (1874-1936) 

  

3º avaliación 

Bloques 

6 e 7 

6.- Galicia na Guerra Civil e durante a 

ditadura Franquista 

7.- A Galicia actual 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Segundo establece a Orde do 25 de xuño de 2008 son: 

1. Recoñecer e valorar os procesos máis significativos para a formación 

histórica da identidade colectiva de Galicia. 

Trátase de avaliar a capacidade de situar temporalmente e explicar a importancia 

histórica de fenómenos como o megalitismo atlántico, a cultura castrexa, o camiño 

de Santiago, a revolta antinobiliaria dos irmandiños, o poboamento disperso ou a 

xestión agroecolóxica da paisaxe. Valorarase a capacidade de identificar e 

contextualizar ese legado material e simbólico para a sociedade galega actual. 

2. Analizar e explicar os cambios estruturais producidos en Galicia durante o 

Antigo Réxime no contexto peninsular e europeo. 

Trátase de comprobar que o alumnado entende as consecuencias das reformas 

administrativas implantadas polos Reis Católicos e as características da 

expansión demográfica e económica dos séculos XVII e XVIII, comparándoas co 

contexto ibérico e europeo da época. 

3. Coñecer e caracterizar as grandes correntes ideolóxicas e movementos 

sociopolíticos que influíron na evolución histórica da Galicia contemporánea, 

identificando as achegas dos pensadores máis destacados e os avances que 

produciron esas ideas e reivindicacións nos ámbitos das liberdades civís e políticas 

e do benestar das persoas. 

Trátase de comprobar que o alumnado entende os principios das ideoloxías políticas 

que influíron na evolución da organización política da sociedade galega nos séculos 

XIX e XX, desde a desmobilización imposta polo clientelismo ata a construción 

dunha sociedade aberta, inclusiva e participativa. 

4. Comprender as características da industrialización, da expansión 

comercial e da modernización agraria na Galicia do primeiro terzo do século XX e os 

conflitos sociopolíticos derivados deses cambios estruturais. 

Trátase de comprobar que o alumnado entende as peculiaridades do 

desenvolvemento económico da Galicia anterior á Guerra Civil, as características da 

emigración de retorno e a importancia dos movementos sociopolíticos e do 

patrimonio industrial na formación dunha identidade colectiva.              

5. Comprender os conflitos sociais e os cambios que se produciron en Galicia 

durante a ditadura franquista. 
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Con este criterio comprobarase se o alumnado ten competencia para analizar e 

explicar a multicausalidade dos procesos históricos, a natureza dos réximes 

políticos e a súa capacidade para institucionalizarse e xerar apoios sociais. 

Valorarase positivamente o rexeitamento das ditaduras, das políticas económicas 

agresivas co medio natural e do espolio dos recursos endóxenos das poboacións 

dun territorio. 

6.Describir as características do proceso autonómico en Galicia, identificar as 

características do Estatuto de autonomía no marco da Constitución de 1978 e 

coñecer as organizacións e persoeiros que protagonizaron os cambios políticos, 

económicos, sociais e culturais na Galicia do último cuarto do século XX.  

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para explicar esas mudanzas 

estruturais e o papel dos actores individuais e colectivos na construción dunha 

sociedade democrática, participativa e comprometida coa preservación da nosa 

identidade cultural e riqueza ambiental fronte aos problemas derivados da 

globalización neoliberal e do cambio climático. 

7. Comprender a estrutura e os principios que regulan a organización política 

e territorial do Estado español en comunidades autónomas, e a importancia do 

ingreso na Unión Europea, que achegou as condicións de vida da sociedade galega 

aos niveis de liberdades políticas e benestar da Europa máis desenvolvida. 

Trátase de comprobar que o alumnado é quen de entender e explicar o marco 

institucional e internacional da Galicia actual, valorando a democratización,  o 

desenvolvemento económico e o benestar social acadados desde os anos 80 do 

século pasado. 

8. Coñecer e utilizar adecuadamente as técnicas  básicas de investigación en 

ciencias sociais, como seleccionar a información relevante en fontes diversas e 

analizala criticamente no marco das explicacións actuais sobre o pasado colectivo e 

a conformación da identidade galega, utilizando con rigor o vocabulario específico e 

traballando en grupo cunha actitude participativa e colaborativa na resolución de 

conflitos. 

Este criterio pretende avaliar se o alumnado acadou a competencia necesaria para 

seleccionar, analizar e utilizar a información que achega a documentación histórica 

de diversa natureza, e manexar con destreza as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

Valorarase a súa competencia para formular explicacións razoadas e críticas da 

evolución histórica de Galicia, comunicadas oralmente e por escrito, que demostren 

as capacidades sociais para a tolerancia, o sentido crítico, o traballo en equipo, a 

inclusión multicultural e a preservación do patrimonio cultural e da paisaxe galega. 
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5.   METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

O proceso de ensino-aprendizaxe entendemos que debe cumprir os seguintes 

requisitos: 

1. Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes 

previas. 

2. Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da 

mobilización dos seus coñecementos previos e da memorización 

comprensiva. 

3. Posibilitar que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas 

por si sós. 

4. Favorecer situacións nas que os alumnos e alumnas deben actualizar os seus 

coñecementos. 

5. Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos e 

alumnas, co fin de que resulten motivadoras. 

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son 

os seguintes: 

● Metodoloxía activa. 

Supón atender a aspectos intimamente relacionados, referidos ao clima de 

participación e integración do alumnado no proceso de aprendizaxe:  

- Integración activa dos alumnos e alumnas na dinámica xeral da aula e na 

adquisición e configuración das aprendizaxes. 

- Participación no deseño e desenvolvemento do proceso de 

ensino/aprendizaxe.  

● Motivación. 

Consideramos fundamental partir dos intereses, demandas, necesidades e 

expectativas dos alumnos e alumnas. Tamén será importante arbitrar dinámicas 

que fomenten o traballo en grupo. 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

● Selección de apuntes por temas que o profesor disporá para que o alumnado 

● Fichas especificas para cada unidade   

● Mapas históricos e xeográficos 
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● Textos seleccionados 

● Gráficos e táboa estatísticas 

● Material audiovisual 

● Fontes informáticas e utilización das TIC 

 

7. PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora 

no proceso de ensino-apendizaxe do alumno co obxecto de detectar dificultades, 

averiguar causas e en consecuencia adaptar as actividades. Realizaranse probas 

iniciais para detectar posibles problemas e teranse en conta os seguintes 

instrumentos de avaliación: 

● Traballo, actitude e participación na clase 

● Probas obxectivas escritas  

● Realización de tarefas no caderno de clase 

● Traballos grupais ou individuais e preguntas directas 

No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante 

oficial que explique a ausencia á convocatoria inicial. O alumnado que se ausente 

terá que procurar manter ao día o material co que se teña traballado. 

A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas 

nas avaliacións,  senón tamén da estimación fundada do profesor a través da 

avaliación cualitativa realizada por el ó longo do curso atendendo á progresión ou 

retroceso nas aprendizaxes do alumno. 

 Instrumentos de avaliación para o alumno que perdeu a posibilidade de 

que lle sexa aplicado o dereito a avaliación continua. 

Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que constan no 

regulamento de réxime interno,  o dereito a avaliación continua, no Departamento 

elabórase un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame incluiranse 

todos os contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas 

entre os contidos mínimos que figuran na programación. Considerarase avaliación 

positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a 5. 

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Cuantificarase do seguinte xeito: 

● Coñecementos e procedementos que representarán un 80 % da nota 
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● A través de probas escritas. En cada avaliación haberá como mínimo 

un exame escrito que poderán incluír definicións, preguntas teóricas 

de desenvolvemento , comentario de texto, preguntas de relación e 

preguntas de resposta breve. Suporá unha valoración máxima 60 

% da nota global 

● Realización de traballos e actividades . A realización de exercicios e 

traballos deberanse entregar axustados ao prazo e as indicacións de 

presentación. Valoraranse tanto os coñecementos como a expresión 

axeitada dos mesmos, a capacidade de razoar sobre os feitos 

históricos e o emprego do vocabulario propio da materia. Valoración 

máxima da nota 40% 

● Ao ser avaliación continua a partir do segundo exame pódense incluír 

cuestións do primeiro e polo tanto non se contemplan os exames de 

recuperación agás no caso que o profesor o considere oportuno. A 

realización de traballos pode ser tamén unha opción a ter en conta 

polo docente para recuperar avaliacións negativas.  

O profesor establecerá, ao principio de curso, as valoracións máxima e mínimas de 

cada un dos apartados anteriores  

● Actitudes, comportamento e traballo que representará un 20% da nota. 

O alumnado debe ter coñecemento de que é necesario 

● Traer as clases o material que o profesor demande. Non cumprir este 

requisito non exime de facer as tarefas correspondentes. 

● Deberá manter a asignatura ao día informándose non caso de que haxa 

faltas, aínda xustificadas 

● Debe ter un comportamento correcto para cos compañeiros e co 

profesorado sen impedir o desenvolvemento normal das clases  

Si se cumpre o anterior o docente, cualificará observando os seguintes elementos: 

● Chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias 

● Organización e disposición do material de traballo ( orde, actualización do 

caderno de clase) 

● Participación activa  

● Actitude  

 

Na convocatoria de setembro realizarase unha proba escrita na que será 

necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 cunha proba puntuada sobre 10. 
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Para o alumando que durante o curso académico presente unha actitude e 

progresión positiva na súa avaliacion continua  o profesor/a  poderá establecer a 

realización de actividades específicas a realizar durante os meses do verán. Este 

alumnado, no caso de presentar todas as actividades e obter nas mesmas 

cualificación positiva , realizará un exame oral/escrito en setembro. A relación 

porcentual da nota de setembro será: 

● Nota traballos 60% 

● Nota exame oral/escrito 40 % 

A non presentación por parte deste alumnado de todas as actividades 

establecidas conlevará a realización da proba xeral 

9. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN 

POSITIVA 

1. Adquirir o dominio dun vocabulario histórico e xeográfico e expresalo con 

corrección 

2. Dominar a localización xeográfica e cronolóxica  

3. Coñecer as causas e consecuencias nos feitos e procesos históricos 

distinguindo a súa natureza 

4. Buscar, obter e seleccionar de información do contorno, de fontes escritas, 

iconográficas, gráficas, audiovisuais e proporcionadas polas tecnoloxías da 

información 

5. Análise dalgún aspecto da época Prehistórica, antiga ,medieval ou moderna 

e contemporánea relacionado cun feito ou situación relevante da 

actualidade: as orixes da organización parroquial, o Camiño de Santiago, a 

peste negra-sida,....    

6. Coñecer , analizar e interpretar os principais trazos da Prehistoria galega. 

Coñecer os elementos básicos da sociedade, a economía na prehistoria 

galega 

7. Coñecer,analizar e interpretar os principais trazos da Prehistoria galega. 

Coñecer os elementos básicos da sociedade, a economía da Hª. Antiga 

Galega 

8. Recoñecer as etapas fundamentais na Galicia Antiga : A era Compostelán e 

a crise baixo-medieval 

9. Coñecer os principais trazos dos séculos medievais,a orixe e expansión do 

Islam. Coñecer os elementos básicos da sociedade, a economía e o poder 

na Europa feudal. Coñecer os trazos  das vilas, da cidade e o intercambio 

comercial.  
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10. Adquirir os coñecementos básicos da sociedade, a cultura, a economía e a 

política da Galiza da Idade Media. 

11. Recoñecer as dúas etapas fundamentais na Galicia medieval : A era 

Compostelán e a crise baixo-medieval  

12. Coñecer as principais características do socio-economicas e políticas da 

Idade Moderna en Galicia.. 

13. Coñecer, analizar e interpretar o devir histórico da Galicia dependente e 

agraria 

14. Coñecer as principais características do socio-economicas e políticas da 

Idade Contemporánea en Galicia. 

15. Coñecer as interaccións entre os grupos humanos e o medio así como as 

principais unidades paisaxísticas en Galicia 

16. Coñecer a aplicación dos conceptos básicos de demografía á comprensión 

dos comportamentos demográficos actuais, análise e valoración das súas 

consecuencias no mundo, en España e en Galicia. 

17. Coñecer as principais características do relevo galego 

18. Analizar e interpretar os diversos sectores económicos da Galicia actual 

19. Elaboración e interpretación de datos e gráficos de demografía 

20. Coñecer as principais características da mobilidade da poboación no decurso 

da historia: modalidades, etapas, causas e consecuencias. Coñecer ao 

fenómeno migratorio na historia de Galiza 

21. Coñecer os aspectos da organización urbana , o espazo urbano e evolución 

e analizar exemplos concretos 

22. Distinguir a pluralidade da sociedade galega na actualidade 

23.Interpretar e analizar gráficos, mapas e debuxos que teñan relación cos 

temas tratados 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ben se trate de medidas de reforzo ou de ampliación o Departamento atende aos 

seguintes principios:  

● Emprego de metodoloxías diversas en función de que o tipo de axuda que 

ofrecen responda ás necesidades dos alumnos. As adaptacións en metodoloxía 

didáctica son un recurso que se pode introducir nas formas de enfocar ou 

presentar determinados contidos ou actividades Estas modificacións non 

deberían producirse só como resposta á identificación de dificultades, senón 

como prevención das mesmas. 

● Actividades de aprendizaxe diferenciadas: reforzo e ampliación. 
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 As actividades educativas que se formulen deben situarse entre o que xa 

saben facer os alumnos de maneira autónoma e o que son capaces de facer coa 

axuda do profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que nin sexan 

demasiado fáciles e, por conseguinte, pouco motivadoras para algúns alumnos, 

nin que estean tan afastadas do que poden realizar que lles resulten 

igualmente desmotivadoras, ademais de contribuír a crear unha sensación de 

frustración nada favorable para a aprendizaxe.  Cando se trata de alumnos que 

manifestan algunha dificultade para traballar determinados contidos, débese 

axusta-lo grao de complexidade da actividade e os requirimentos da tarefa ás 

súas posibilidades.   

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

O Seminario volve pretender achegar ao conxunto do alumnado do centro á 

realidade histórico, xeográfica e artística global e circunstancial. Deste xeito 

inténtase acadar o desenvolvemento de criterios e actitudes de valoración deste 

entorno así como visualizar de xeito directo aqueles contidos de carácter teórico 

adquiridos nas diferentes materias no traballo de aula. En atención a estes 

obxectivos ao comezo de curso 2011-12 programáronse as seguintes actividades 

complementarias e extraescolares:  

Asistencia a exposicións e conferencias así como aqueles actos culturais que xurdan 

ao longo do desenvolvemento do curso tanto no propio centro como na vila ou nas 

proximidades (Santiago, Coruña...) 

Participación nas actividades organizadas durante a Semana Cultural a celebrar 

como todos os anos no mes de abril. Os temas tratados e os grupos a quen van 

destinados determinarase ao longo do curso 

12. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR 

Vexase o epígrafe IV 

13. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE 

INTEGRACIÓN DAS TICs 

Ademais do exposto no apartado V e ao longo da programación desta materia 

No actual curso tentarase empregar as TICS en: 

● Presentacións Power Point para explicar algúns temas do currículo  

● Busca de información na rede, por parte dos alumnos, para facer traballos 

de investigación  
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● Fomentar o uso da busca desta información a través de exercicios con 

preguntas dirixidas 

● Visitas a páxinas de contidos históricos e xeográficos para realización de 

xogos e actividades lúdicas  

● Visitas virtuais a museos e imaxes de arte 

 

IX.  CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

Os criterios para realizar a avaliación da presente programación son: 

● Analizar o seguimento temporal da programación e o desenvolvemento da 

mesma indicando os problemas atopados. 

● Cotexar o axuste da secuenciación dos contidos establecida na Programación 

cos contidos impartidos en cada avaliación. 

● Contrastar a adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás 

características do alumnado e á dinámica do grupo correspondente. 

● Analizar a eficacia das medidas de apoio e reforzo empregadas. 

● Analizar a adecuación da metodoloxía tanto da xeral como da específica de 

cada materia. 

● Analizar a adecuación e a eficacia dos procedementos de avaliación. 

● Analizar o aproveitamento dos recursos do Centro. 

● Analizar a idoneidade dos materiais curriculares. 

● Analizar a coordinación no ámbito do Departamento. 

 

As correccións, matizacións e cambios introducidos na programación ao longo do 

curso escolar recolleranse nas Actas de Reunión do Departamento e explicaranse as 

razóns dos mesmos. 

Os resultados da avaliación da Programación así coma as medidas de corrección 

adoptadas, figurarán na Memoria Final. 
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