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1. CONTIDOS SECUENCIADOS 

 

1ª Avaliación  
 

Unidades didácticas 
(Ref. libro de texto) 

Bloques          Contidos curriculares Temporalización 

Unid. 1 Absolutismo e Ilustración Bl.1 B 1.1, B 1.2, B 1.3 7 sesións 

Unid.2 A Crise do Antigo Réxime Bl 2 B 2.1, B 2.2, B 2.3 7 sesións 

Unid. 3 Liberalismo e Nacionalismo Bl.2 B2.1, B 2.2, B 2.3 6 sesións 

Unid.4 A Revolución Industrial Bl.3 B 3.1, B 3.2, B3.3, B3.5 7 sesións 

Unid. 5 España e Galicia no S.XIX Bl. 1,2,3 B 1.1, B 2.2, B 3.4 7 sesións 

 

 2ª avaliación  
 

Unidades didácticas 
(Ref. libro de texto) 

Bloques Contidos curriculares Temporalización 

Unid.6 Imperialismo e Primeira G.M Bl.4 B 4.1, B4.2, B 4.3 8 sesións 

Unid.7 O mundo de Entreguerras Bl.4, Bl.5 B 4.4, B 4.5, B, 5.1, B 5.2 8 sesións 

Unid.8 España e GZ (1902-1939)l Bl 5,  B 5.3 9 sesións 

Unid 9 A Segunda Guerra Mundial Bl.6 B 6.1, B 6.2, B 6.3 8 sesións 

 

3ªavaliación  
 

Unidades didácticas 
(Ref. libro de texto) 

Bloques Contidos curriculares Temporalización 

Unid 10.A Guerra Fría Bl.6, Bl.7 B 6.4, B 6.5, B 7.1  7 sesións 

Unid.11 Economía e Soc.(1945-1989) Bl.7 B7.1, B 7.2 7 sesións 

Unid.12 España e GZ(1939-S.XXI) Bl. 7, Bl.8 B 7.3, B 8.3, B 8.4 7 sesións 

Unid.13 O Mundo Actual Bl.8, Bl.9 B 8.1, B 8.2, B 9.1, B 9.2, B 9.3 7 sesións 
.  O BLOQUE 10 REPÍTESE EN TÓDALAS UNIDADES 
 

 
A evolución do curso esixe  modificar esta temporal ización, como é 
habitual e dada a extensión do temario, non se impa rten por falta de 
tempo as unidades  10 , 12 e 13. Unha parte da unid ade 11 será tratada de 
maneira transversal.  
A 13 de marzo estabamos iniciando a Primeira Guerra  Mundial (unidade 
6). Dende ese día continuamos co temario previsto a  través do envío de 
tarefas.  Aínda que as unidades tratadas desde a da ta da suspensión das 
clases non son consideradas contidos avaliables, se rven para continuar 
realizando traballos e actividades de similar estru tura aos realizados 
durante o resto do curso, polo que o alumnado segue  a traballar as 
diversas competencias plantexadas para o nivel.  
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2. RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES POR UNIDADE 
 

 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

1ª Avaliación  

Unidade 1. Absolutismo e Ilustración 

A 

c 

d 
g 

h 

l 

ñ 

B1.1. Século XVIII en Europa: 

do feudalismo ao absolutismo e 

o parlamentarismo das minorías. 
Francia, Inglaterra, España e 

Galicia. 

B1.1. Explicar as 

características do Antigo 

Réxime nos seus sentidos 
político, social e económico. 

XHB1.1.1. Establece, a través da 

análise de textos, a diferenza entre 

o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

100% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 
PV 

XHB1.1.2. Distingue conceptos 

históricos como Antigo Réxime e 

Ilustración. 

100% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 
PV 

F 

h 

l 
n 

ñ 

B1.2. Ilustración. B1.2. Coñecer o alcance da 

Ilustración como novo 

movemento cultural e social 
en Europa e en América. 

XHB1.2.1. Describe as 

características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que 
ten nalgunhas monarquías. 

60% 50% 70% 5% 20% 5% CSC 

CCEC 

CCL 

CL 

EOE 

EC 
PV 

F 

g 
l 

n 

B1.3. Arte e ciencia en Europa 

no século XVIII. 

B1.3. Coñecer os avances da 

Revolución Científica desde 
os séculos XVII e XVIII. 

XHB1.3.1. Aprecia os avances 

científicos e a súa aplicación á 
vida diaria, e contextualiza o papel 

dos científicos na súa propia 

época. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CMCCT 
CAA 

CL 

EOE 
EC 

XHB1.3.2. Comprende as 50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC CL 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

implicacións do empiricismo e o 

método científico nunha variedade 

de áreas.  

CMCCT  

Unidade 2  A crise do Antigo Réxime/ Unidade 3 Liberalismo e Nacionalis0mo 

A 
c 

d 

g 

h 

l 

B2.1. Revolucións burguesas 
nos séculos XVIII e XIX: bases 

ideolóxicas 

(liberalismo,nacionalismo e 

rexionalismo), económicas e 

sociais; principais 

consecuencias. 

B2.1. Comprender o alcance 
e as limitacións dos procesos 

revolucionarios dos séculos 

XVIII e XIX. 

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

o fixeron. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 
CAA 

CCL 

CL 
EOE 

EC 

PV 

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a 
análise de fontes de diversas 

épocas, o valor destas non só 

como información senón tamén 

como evidencia para os/as 

historiadores/as. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 
CAA 

CCL 

CL 
EOE 

A 

c 

d 

g 

h 
l 

ñ 

B2.2. Revolucións burguesas 

nos séculos XVIII e XIX: 

periodización e feitos principais. 

Restauración. Procesos 

unificadores e independentistas. 
O caso español 

B2.2. Identificar os 

principais feitos das 

revolucións liberais 

burguesas en Europa e 

América nos séculos XVIII e 
XIX. 

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa 

sintética cos principais feitos 

dalgunha das revolucións 

burguesas da primeira metade do 

século XIX, acudindo a 
explicacións causais, e sinala os 

proles e os contras. 

50% 30% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

PV 

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa 
sintética cos principais feitos 

dalgunha das revolucións 

50% 30% 70% 5% 20% 5% CSC 
CAA 

CCL 

CL 
EOE 

EC 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

burguesas do século XVIII, 

acudindo a explicacións causais, e 

indica os proles e os contras. 

PV 

XHB2.2.3. Discute as 

implicacións da violencia 

empregando diversos tipos de 

fontes.  

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

PV 

Unidade 4. A Revolución Industrial 

F 
g 

h 

l 

B3.1. Revolución Industrial: 
concepto; factores económicos, 

sociais e ideolóxicos que a fan 

posible. 

B3.1. Describir os feitos 
salientables da Revolución 

Industrial e o seu 

encadeamento causal. 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os 
contras da primeira Revolución 

Industrial en Inglaterra. 

60% 35% 70% 5% 20% 5% CSC 
CAA 

CCL 

CL 
EOE 

EC 

 

G 
h 

l 

B3.2. Revolución Industrial: 
desde Gran Bretaña ao resto de 

Europa. 

B3.2. Analizar as vantaxes e 
os inconvenientes de ser un 

país pioneiro nos cambios. 

XHB3.2.1. Analiza e compara a 
industrialización de diferentes 

países de Europa, América e Asia, 

nas súas distintas escalas 

temporais e xeográficas. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 
CAA 

CCL 

CL 
EOE 

 

XHB3.2.1. Compara o proceso de 

industrialización en Inglaterra e 

nos países nórdicos. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

A 
c 

d 

B3.3. Consecuencias da 
Revolución Industrial. 

Movemento obreiro (orixes, 

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

e os avances que leva 

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

cidades industriais. 

60% 30% 70% 5% 20% 5% CSC 
CSIEE 

CCL 

CL 
EOE 

EC 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

h 

l 

m 

ideoloxías e formas de 

organización). 

consigo.  

G 

l 

m 

B3.5. A ciencia no século XIX. B3.5. Coñecer os principais 

avances científicos e 

tecnolóxicos do século XIX, 

e a súa relación coas 
revolucións industriais 

XHB3.5.1. Elabora un eixe 

cronolóxico, diacrónico e 

sincrónico, cos principais avances 

científicos e tecnolóxicos do 
século XIX. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

Unidade 5 España e Galicia no S.XIX 

A 

c 

d 

g 

h 

l 
ñ 

B1.1. Século XVIII en Europa: 

do feudalismo ao absolutismo e 

o parlamentarismo das minorías. 

Francia, Inglaterra, España e 

Galicia. 

B1.1. Explicar as 

características do Antigo 

Réxime nos seus sentidos 

político, social e económico. 

XHB1.1.1. Establece, a través da 

análise de textos, a diferenza entre 

o Absolutismo e o 

Parlamentarismo. 

100% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

PV 

   XHB1.1.2. Distingue conceptos 

históricos como Antigo Réxime e 

Ilustración. 

100% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 
PV 

A 

c 
d 

g 

B2.2. Revolucións burguesas 

nos séculos XVIII e XIX: 
periodización e feitos principais. 

Restauración. Procesos 

B2.2. Identificar os 

principais feitos das 
revolucións liberais 

burguesas en Europa e 

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa 

sintética cos principais feitos 
dalgunha das revolucións 

burguesas da primeira metade do 

50% 30% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 
CCL 

CL 

EOE 
EC 

PV 



8 
 

 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

h 

l 

ñ 

unificadores e independentistas. 

O caso español 

América nos séculos XVIII e 

XIX. 

século XIX, acudindo a 

explicacións causais, e sinala os 

proles e os contras. 

   XHB2.2.2. Redacta unha narrativa 

sintética cos principais feitos 

dalgunha das revolucións 

burguesas do século XVIII, 
acudindo a explicacións causais, e 

indica os proles e os contras. 

50% 30%     CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

PV 

   XHB2.2.3. Discute as 

implicacións da violencia 
empregando diversos tipos de 

fontes.  

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 
CCL 

CL 

EOE 
EC 

PV 

2ª Avaliación 

Unidade 6 Imperialismo e Primeira Guerra Mundial 

g 

h 
l 

B4.1. O imperialismo no século 

XIX: concepto. 

B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición 
de poder económico e 

político no mundo no 

derradeiro cuarto do século 

XIX e no principio do XX. 

XHB4.1.1. Explica razoadamente 

que o concepto imperialismo 
reflicte unha realidade que influirá 

na xeopolítica mundial e nas 

relacións económicas 

transnacionais. 

50% 20% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 
CCL 

CL 

EOE 
EC 

PV 

XHB4.1.2. Elabora discusións 

sobre eurocentrismo e a 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CL 

EOE 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

globalización. CCL EC 

PV 

g 

l 

B4.2. Imperialismo: causas, 

desenvolvemento e 

consecuencias. 

B4.2. Establecer xerarquías 

causais (aspecto e escala 

temporal) da evolución do 

imperialismo. 

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas 

e interconexións causais entre 

colonialismo, imperialismo e a 

Gran Guerra de 1914. 

50% 20% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CL 

EOE 

EC 

PV 

g 

h 

l 

B4.3. Causas e consecuencias da 

Gran Guerra (1914-1919) ou I 

Guerra Mundial. 

B4.3. Coñecer os principais 

acontecementos da Gran 

Guerra, as súas 

interconexións coa 

Revolución Rusa e as 
consecuencias dos tratados 

de Versalles. 

 

XHB4.3.1. Diferencia os 

acontecementos dos procesos, 

nunha explicación histórica, da I 

Guerra Mundial. 

50% 20% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CL 

EOE 

EC 

PV 

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa 

político de Europa. 

60% 20% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CL 

EOE 

EC 

PV 

XHB4.3.3. Describe a derrota de 

Alemaña desde a súa propia 

perspectiva e desde a dos aliados. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

PV 

Unidade 7. O Mundo de Entreguerras 

a 

c 
d 

g 

B4.4. Revolución Rusa. B4.4. Esquematizar a orixe, 

o desenvolvemento e as 
consecuencias da 

Revolución Rusa. 

XHB4.4.1. Contrasta algunhas 

interpretacións do alcance da 
Revolución Rusa na súa época e 

na actualidade. 

50% 25% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 
CCL 

CL 

EOE 
EC 

PV 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

h 

l 

 

g 

h 

l 

n 

B4.5. A arte no século XIX. B4.5. Relacionar 

movementos culturais como 

o romanticismo, en distintas 

áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de 
movementos artísticos como 

o impresionismo, o 

expresionismo e outros 

"ismos" en Europa. 

XHB4.5.1. Comenta 

analiticamente cadros, esculturas e 

exemplos arquitectónicos da arte 

do século XIX. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CL 

EOE 

XHB4.5.2. Compara movementos 

artísticos europeos e asiáticos. 

50% 5% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CL 

EOE 

g 

h 

l 

B5.1. Período de entreguerras: 

do final da Gran Guerra ao crac 

do 29 e a Gran Depresión. 

B5.1. Coñecer e comprender 

os acontecementos, os feitos 

e os procesos máis 

importantes do período de 

entreguerras, e a súa 

conexión co presente, e 
estudar a xerarquía causal 

nas explicacións históricas 

sobre esta época. 

XHB5.1.1. Analiza interpretacións 

diversas de fontes históricas e 

historiográficas de distinta 

procedencia. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

 

XHB5.1.2. Relaciona algunhas 

cuestións concretas do pasado co 

presente e as posibilidades do 

futuro, como o alcance das crises 

financeiras de 1929 e de 2008. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CL 

EOE 

EC 

PV 

XHB5.1.3. Discute as 

circunstancias da loita polo 

sufraxio da muller. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

PV 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

a 

c 

d 
h 

l 

B5.2. Fascismo italiano e 

nazismo alemán. 

B5.2. Analizar as causas do 

auxe dos fascismos en 

Europa. 

XHB5.2.1. Explica diversos 

factores que fixeron posible o 

auxe do fascismo en Europa. 

50% 25% 70% 5% 20% 5% CSC 

CCL 

CL 

EOE 

EC 
PV 

Unidade 8 España e Galicia (1902-1939) 

a 

c 

d 

g 

h 
l 

B5.3. II República española e a 

Guerra Civil. 

B5.3. Coñecer as tensións 

que levaron en España á 

proclamación da II 

República e ao estoupido da 

Guerra Civil 

XHB5.3.1. Explica as principais 

reformas durante a II República 

española, e reaccións a elas. 

50% 60% 70% 5% 20% 5% CSC 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

PV 

XHB5.3.2. Explica as causas da 

Guerra Civil española no contexto 

europeo e internacional. 

50% 40% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

PV 

Unidade 9 A II Guerra Mundial (1939-1945) 

g 

l 

B6.1. Orixes da II Guerra 

Mundial. 

B6.1. Coñecer as causas da 

II Guerra Mundial. 

XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía 

causal (diferente importancia 
dunhas causas ou outras segundo 

as narrativas). 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CL 

EOE 
EC 

PV 

g 

h 
l 

B6.2. Desenvolvemento da II 

Guerra Mundial: extensión, 
fases, formas de guerra e 

principais consecuencias. 

B6.2. Coñecer os principais 

feitos da II Guerra Mundial, 
diferenciar as escalas 

xeográficas nesta guerra 

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as 

fases do conflito. 

50% 20% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CL 

EOE 
EC 

PV 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

(europea e mundial) e 

entender o concepto de 

guerra total. 

XHB6.2.2. Dá unha interpretación 

de por que rematou antes a guerra 

europea que a mundial. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 
PV 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa 

explicativa das causas e as 

consecuencias da II Guerra 
Mundial, a distintos niveis 

temporais e xeográficos. 

50% 30% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 
PV 

a 

d 
l 

B6.3. O Holocausto. B6.3. Entender o contexto en 

que se desenvolveu o 
Holocausto na guerra 

europea e as súas 

consecuencias. 

XHB6.3.1. Recoñece a 

significación do Holocausto na 
historia mundial. 

50% 25% 70% 5% 20% 5% CSC CL 

EOE 
EC 

PV 

Unidade 10 A Guerra Fría 

g 

h 

l 

B6.4. Nova xeopolítica mundial: 

Guerra Fría e plans de 

reconstrución posbélica. 

B6.4. Comprender o 

concepto de Guerra Fría no 

contexto de despois de 1945, 

e as relacións entre os dous 
bloques, os EEUU e a 

URSS. 

XHB6.4.1. Utilizando fontes 

históricas e historiográficas, 

explica algúns dos conflitos 

enmarcados na época da Guerra 
Fría. 

50% 30% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

PV 

XHB6.4.2. Describe as 

consecuencias da guerra de 
Vietnam. 

50% 20% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 
CCL 

CL 

EOE 
EC 

PV 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

3ª Avaliación 

Unidade 11 Economía e Sociedade (1945-1989) 

a 

d 

g 
h 

l 

B7.1. Evolución dos bloques 

soviético e capitalista. O 

"Welfare State". 

B7.1. Entender os avances 

económicos dos réximes 

soviéticos e os perigos do 
seu illamento interno, así 

como os avances 

económicos do "Welfare 

State" en Europa. 

XHB7.1.1. Explica os avances dos 

réximes soviéticos e do "Welfare 

State" en Europa. 

50% 40% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

   XHB7.1.2. Recoñece os cambios 

sociais derivados da incorporación 

da muller ao traballo asalariado. 

50% 30% 70% 5% 20% 5% CSC CL 

EOE 

EC 

PV 

f 

g 

h 

l 

m 

B7.2. Crise do petróleo (1973). B7.2. Comprender o 

concepto de crise económica 

e a súa repercusión mundial 

nun caso concreto. 

XHB7.2.1. Compara a crise 

enerxética de 1973 coa financeira 

de 2008. 

50% 30% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

Unidade 12 España e Galicia de 1939 ao S.XXI 

a 

c 
d 

g 

B7.3. Ditadura de Franco en 

España. 

B7.3. Explicar as causas de 

que se establecera unha 
ditadura en España tras a 

Guerra Civil, e como foi 

XHB7.3.1. Coñece a situación da 

posguerra e a represión en España, 
así como as fases da ditadura de 

Franco 

50% 25% 70% 5% 20% 5% CSC CL 

EOE 
EC 

PV 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

h 

l 

ñ 

evolucionando esa ditadura 

desde 1939 a 1975. 

XHB7.3.2. Discute como se 

entende en España e en Europa o 

concepto de memoria histórica 

50% 20% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 
PV 

a 

c 

d 
g 

h 

l 

ñ 

B8.3. Transición política en 

España: da ditadura á 

democracia (1975-1982). 

B8.3. Coñecer os principais 

feitos que conduciron ao 

cambio político e social en 
España despois de 1975, e 

sopesar distintas 

interpretacións sobre ese 

proceso. 

XHB8.3.1. Compara 

interpretacións sobre a Transición 

española nos anos setenta do 
século XX e na actualidade. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 
PV 

XHB8.3.2. Enumera e describe 

algúns dos principais fitos que 

deron lugar ao cambio na 
sociedade española da transición: 

coroación de Xoán Carlos I, lei 

para a reforma política de 1976, 

lei de amnistía de 1977, apertura 

de Cortes Constituíntes, 

aprobación da Constitución de 
1978, primeiras eleccións xerais, 

creación do Estado das 

autonomías, etc. 

50% 25% 70% 5% 20% 5% CSC 

CCL 

CL 

EOE 

EC 
PV 

XHB8.3.3. Analiza o problema do 
terrorismo en España durante esta 

etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 

etc.): a xénese e a historia das 

organizacións terroristas, a 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 
CAA 

CCL 

CL 
EOE 

EC 

PV 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

aparición dos primeiros 

movementos asociativos en 

defensa das vítimas, etc.  

a 

c 

d 

g 
h 

l 

B8.4. Camiño cara a Unión 

Europea: desde a unión 

económica a unha futura unión 

política supranacional. 

B8.4. Entender a evolución 

da construción da Unión 

Europea. 

XHB8.4.1. Discute sobre a 

construción da Unión Europea e 

do seu futuro. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

Unidade 13: O Mundo Actual 

a 

d 

g 

l 

B8.1. Formas económicas e 

sociais do capitalismo no 

mundo. 

B8.1. Interpretar procesos a 

medio prazo de cambios 

económicos, sociais e 

políticos a nivel mundial. 

XHB8.1.1. Interpreta o 

renacemento e o declive das 

nacións no novo mapa político 

europeo desa época 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CL 

EOE 

EC 

PV 

   XHB8.1.2. Comprende os proles e 

contras do estado do benestar. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC EOE 

CL 

EC 

PV 

a 

d 

g 

h 
l 

B8.2. Colapso dos réximes 

soviéticos e as súas 

consecuencias. 

B8.2. Coñecer as causas e as 

consecuencias inmediatas do 

colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 

XHB8.2.1. Analiza aspectos 

políticos, económicos e culturais 

dos cambios producidos tralo 

colapso da URSS. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

PV 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

e 

g 

h 
l 

B9.1. A globalización 

económica: concepto e 

características. 

B9.1. Definir a globalización 

e identificar algúns dos seus 

factores. 

XHB9.1.1. Procura na prensa 

novas dalgún sector con relacións 

globalizadas, e elabora 
argumentos a favor e en contra. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CD 

CCL 
CAA 

CSIEE 

CL 

EOE 

EC 

XHB9.1.2. Elabora discusións 

sobre o eurocentrismo e a 
globalización. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 
CCL 

CL 

EOE 
EC 

e 

f 

g 
h 

l 

B9.2. Papel da Revolución 

Tecnolóxica na globalización. 

B9.2. Identificar algúns dos 

cambios fundamentais que 

supón a Revolución 
Tecnolóxica. 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas 

de progreso e retroceso na 

implantación das recentes 
tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis 

xeográficos. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CCL 
CD 

CL 

EOE 

CA 
TIC 

e 
g 

h 

l 

m 

ñ 

B9.3. Consecuencias da 
globalización. Relacións 

interrexionais; focos de conflito. 

B9.3. Recoñecer o impacto 
destes cambios a nivel local, 

autonómico, estatal e global, 

prevendo posibles escenarios 

máis e menos desexables de 

cuestións ambientais 

transnacionais, e discutir as 
novas realidades do espazo 

globalizado. 

XHB9.3.1. Crea contidos que 
inclúen recursos como textos, 

mapas e gráficos, para presentar 

algún aspecto conflitivo das 

condicións sociais do proceso de 

globalización. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 
CD 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 

CA 

TIC 

EC 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía . (Este bloque está presente en tódalas unidades) 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

g 

h 

l 
ñ 

B10.1. Relación entre o pasado, 

o presente e o futuro a través da 

historia e a xeografía. 

B10.1. Recoñecer que o 

pasado non está "morto e 

enterrado", senón que 
determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, 

ou inflúe neles. 

XHB10.1.1. Formula posibles 

beneficios e desvantaxes para as 

sociedades humanas e para o 
medio natural dalgunhas 

consecuencias do quecemento 

global, como o desxeamento do 

Báltico. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CMCCT 

CAA 
CCL 

CL 

EOE 

EC 

XHB10.1.2. Sopesa como unha 

Europa en guerra durante o século 

XX pode chegar a unha unión 

económica e política no século 

XXI. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CAA 

CL 

EOE 

EC 

XHB10.1.3. Compara (nun 

aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século 

XIX coa revolución tecnolóxica 

de finais do século XX e principio 
do XXI. 

50% 10% 70% 5% 20% 5% CSC 

CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

 

f 

l 

ñ 

B10.2. Cambio e continuidade. B10.2. Explicar as 

características de cada tempo 

histórico e certos 
acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da 

XHB10.2.1. Ordena 

temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CMCCT 

CL 

EOE 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 

Min 

consec. 

Peso 

Cualif. 

Instrumentos.( Ver 

5.1) 

Competen. 

clave 

Tem 

Trans 

Pr. 
Esc. 

Pr. 
Or 

Trab. 
Esp. 

Trab. 
aula 

historia, diferenciando 

períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos 

de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CMCCT 

CL 

EOE 

TIC 

f 

l 

ñ 

B10.3. Tempo histórico. B10.3. Entender que os 

acontecementos e os 

procesos ocorren ao longo 

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

XHB10.3.1. Entende que varias 

culturas convivían á vez en 

diferentes enclaves xeográficos. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CMCCT 

CL 

EOE 

EC 

h 

l 

ñ 

B10.4. Vocabulario histórico e 

artístico: Idade Contemporánea. 

B10.4. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e 

precisión o vocabulario histórico e 

artístico necesario. 

50% 15% 70% 5% 20% 5% CSC 

CCL 

CL 

EOE 
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LENDA COMPETENCIAS:  

CCL  Comunicación Lingüística 

CMCCT  Competencia matemática e copm. Básicas en ciencia e tecnoloxía. 

CD  Competencia dixital 

CAA  Comp. Aprender a aprender 

CSC  Comp. Sociais e cívicas 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 

CCEC  Conciencia e expresións culturais 

LENDA TRANSVERSAIS  

CL   Comprensión lectora 

EOE Expresión oral e escrita 

CA Comunicación audiovisual 

TIC Tecnoloxías da información e a comunicación 

EMP Emprendemento 

EC Educación cívica 

PV Prevención da violencia 

EV Educación e seguridade viaria
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3. METODOLOXÍA  

O currículo da área de Ciencias sociais para a etapa da ESO pretende lograr 
unha comprensión por parte dos alumnos da realidade na súa compoñentes 
histórica, económica, social, cultural, etc. Na selección de contidos e obxectivos 
establécese que ensinar e que aprender, agora trátase de dar unha orientación 
de como ensinar e aprender, como acadar os obxectivos marcados. 

• Potenciar unha aprendizaxe significativa: relacionando os novos 
contidos con aprendizaxes anteriores e coas propias experiencias dos 
alumnos; fomentando a autonomía dos alumnos e preparándoos para 
identificaren problemas, suxeriren solucións e afrontaren a análise de 
novas situacións a partir dos coñecementos adquiridos. 

• Favorecer a construción do coñecemento por parte do alumno: 
integrando os distintos tipos de contidos (conceptuais, procedimentais e 
actitudinais); seleccionando actividades e estratexias adecuadas ó nivel 
dos alumnos. As actividades deben ser variadas para que permitan unha 
conexión da aprendizaxe na escola coa vida favorecendo, na medida do 
posible, a aprendizaxe por descubrimento, a formulación de hipóteses; 
promovendo unha reflexión crítica por parte do alumno e unha formación 
en actitudes e valores. 

• Combinar unha metodoloxía expositiva e unha metodoloxía indagatoria. 
O emprego de estratexias expositivas parece máis adecuado para a 
aprendizaxe de certos contidos conceptuais mentres que as estratexias 
indagatorias son as máis apropiadas para tratar algúns contidos 
procedimentais, colocando ós alumnos ante problemas e buscando que 
actúen cunhas técnicas e procedementos concretos para a súa 
resolución. Se pretendemos presentar dunha forma integrada os 
contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais ambas estratexias 
deben estar tamén integradas: a utilización de estratexias indagatorias 
permite adquirir o dominio sobre certos procedementos e chegar tamén 
a adquirir certos contidos conceptuais ou reforzar os adquiridos; a 
exposición, oral ou escrita de certos coñecementos xa elaborados é, en 
ocasións, punto de partida imprescindible para a aprendizaxe de 
procedementos e valores. 

• A indagación das ideas previas do alumno sobre o tema que se vai a 
tratar é fundamental. Antes de comezar cada unidade é importante facer 
unha exploración das ideas previas que o alumno teña sobre os contidos 
que se van a abordar e da súa actitude e motivación cara a estes 
contidos. Isto pode permitir orientar mellor o traballo do profesor e 
plantear os contidos, as veces en formas de pregunta, que se van a 
abordar na unidade. 
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• Nesta etapa parécenos importante prestar especial atención ó traballo 
sobre conceptos e procedementos fundamentais nas ciencias sociais. 
Tanto mediante a exposición, oral ou escrita como a través das 
actividades se prestará atención a estes conceptos e procedementos. 
Tentamos dedicar especial atención en cada unidade a algún 
procedemento (localización en mapas, tratamento e elaboración de 
información a partir dun texto, obtención de información de fontes 
variadas sobre un mesmo tema, interpretación de imaxes, obtención de 
información a través de mapas, elaboración de mapas conceptuais, etc) 
relacionado cos seguintes aspectos: 

• A percepción do espazo e a localización espacial. É evidente que non se 
poden formular os fenómenos xeográficos e históricos desligados do 
espazo. Os alumnos deben comprender que os feitos se localizan no 
espazo e que se poden representar en mapas. A localización de feitos e 
situacións en soporte cartográfico é unha fonte insustituible para a 
comprensión da xeografía e a historia. Por iso a presentación dos 
contidos debe ir acompañada de información cartográfica e de 
actividades que permita a súa comprensión e interpretación. 

• As relacións da causalidade nos feitos 
• históricos e xeográficos. O establecemento de relacións multicausais, 

características da explicación histórica é un dos problemas máis 
importantes na ensinanza das ciencias sociais. Os obxectivos da etapa 
buscan a progresiva comprensión, da interrelación de feitos políticos, 
económicos, sociais, culturais, etc. A explicación causal debe estar 
presente tanto na exposición dos contidos como nos procedementos e 
actividades que se desenvolven. Actividades que busquen o 
establecemento de causas no desenvolvemento dos contido conceptuais 
(¿Por que…?, ¿Cal foi a orixe…, etc?), pequenas investigacións, 
realización de mapas conceptuais parecen actividades adecuadas para 
comprender as relacións causais nos feitos históricos e xeográficos. 

• A utilización de diferentes fontes de información (textos, imaxes, mapas, 
etc). Non hai dúbida sobre a importancia da utilización de fontes escritas 
na aprendizaxe da historia ou a xeografía, que por suposto estarán 
presentes en todas as unidades. Pero consideramos tamén 
fundamentais a utilización doutro tipo de fontes de acordo cos 
obxectivos da etapa. As imaxes (fotografías, debuxos, reconstrucións) 
no so aclaran a información textual senón que aportan elas mesmas 
información e permiten presentala de xeito atractivo e motivador para os 
alumnos. Aprender a obter información das imaxes e un dos obxectivos 
da etapa e do ciclo. 

• Combinar actividades individuais e colectivas. Estas deben ser variadas 
buscando tanto a adquisición e consolidación de contidos conceptuais 
como procedimentais e actitudinais. As actividades axudan a fixar, 
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comprender, comparar, organizar ideas, utilizar procedementos, etc. 
Estas actividades buscan ademais o dominio de certas técnicas de 
traballo non exclusivas das ciencias sociais como poden ser: a lectura 
comprensiva, esquemas e resumos, técnicas de manexo de información 
de diferentes fontes, etc.  

• A realización de visitas e itinerarios a lugares de interese xeográfico e 
histórico é outro recurso útil e moitas veces motivador. Estes itinerarios 
deben estar correctamente deseñados e integrados nunha unidade. As 
visitas comprenden unha preparación previa na aula e a realización 
dunha serie de actividades despois do itinerario que permitan relacionar 
o visto e traballado durante o mesmo co traballo cotiá na aula. 

• A realización de pequenos proxectos de investigación. Cumpren unha 
función educativa importante xa que habitúan os alumnos a afrontar e 
resolver determinados problemas con relativa autonomía e formular por 
si mesmos preguntas, adquirir experiencia na busca de información, etc. 
Estes proxectos deben buscar temas atractivos para o alumno, a ser 
posible do seu entorno habitual e realizados, preferentemente en equipo.  

• Utilización de materiais variados. Aínda que utilizamos como texto base 
o libro isto non supón non utilizar outros materiais como películas, cintas, 
textos, prensa, materiais de elaboración propia e por suposto todos os 
recursos que as novas tecnoloxías poñen a disposición do alumnado- 

• Nesta 3ª avaliación e como consecuencia da situación extraordinaria que 
vivimos, mantendo a liña metodolóxica que queda descrita nos puntos 
anteriores, prima a metodoloxía indagatoria sobre a expositiva por medio 
da realización de traballos de investigación, tarefas de búsqueda de 
información a través de medios de comunicación online, material 
audiovisual,etc. 

 

3.1- TRATAMENTO DE FOMENTO DAS TIC 
 

• O recurso as novas tecnoloxías terá unha presenza constante no que a 
recursos didácticos se refire coa utilización do canón para proxectar 
material de apoio . Así mesmo sempre que se considere oportuno 
estarán presentes cando se trate de buscar, obter e seleccionar 
información do ámbito, de fontes escritas, iconográficas e audiovisuais.  
 

• Dende o curso 2010-2011 este centro participa no Proxecto Abalar, e 
polo tanto os cursos de 1º ESO E2º ESO utilizan o portatil nas aulas. Así 
o uso das TIC será algo habitual ó longo do curso. Para incorporar as 
TIC na aula poderanse utilizar unha serie de recursos integrados  cos 
contidos e actividades de Ciencias Sociais para cuarto curso, que 
complementan e amplían. 
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Busca de información Utilización de bibliotecas, xa sexan físicas ou virtuais; uso 

de Internet: busca guiada de información mediante 
buscadores e consulta de enderezos web específicos; 
utilización de dicionarios, tradutores dixitais e enciclopedias 
virtuais; consulta de diarios e revistas en formato dixital... 

Selección de información Exposición ao alumno/a de cales son os criterios de 
selección de información: que páxinas web son as máis 
adecuadas e fiables, como se debe ordenar a información 
obtida... 

Tratamento da información e 
produción de textos 

Proposta de redacción de traballos e de textos de carácter 
propio, relacionados cos distintos aspectos da materia, 
mediante procesadores de texto, e o uso de correctores 
ortográficos para a revisión final. 

Cazas do tesouro Proposta de busca de información por medio da web. 
Formulación dunha serie de preguntas e unha gran pregunta 
(actividade máis elaborada). Para respondelas, o alumno/a 
debe buscar información por Internet nas páxinas webs 
indicadas ou noutras. 

Animacións Explicación de contidos de índole moi diversa (conceptos, 
procedementos...) por medio de imaxes animadas e textos. 

Actividades interactivas O alumno/a responde seleccionando a opción adecuada, 
clasificando elementos de diferentes grupos ou situándoos 
na súa posición correcta… Ao finalizar, o programa informa 
dos acertos e erros, e dáse a oportunidade de corrixilos 
(aplicables no encerado dixital Interactivo). 

Presentacións Traballos multimedia, presentacións creativas de textos, 
esquemas, realización de diapositivas... 

Proxectos Proposta de: 

• Unha busca de información mediante a web. Formulación 
dunha serie de actividades de investigación orientadas a un 
produto final. Para realizalas, o alumno/a debe buscar 
información por Internet nas páxinas webs indicadas 
(aprendizaxe por investigación). 

• Utilización de procesadores de texto para redactar, 
organizar, almacenar, imprimir e presentar documentos 
diversos, aproveitando todas as súas ferramentas: tipos de 
formato, inserción de imaxes e gráficos, correctores 
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ortográficos e gramaticais... 

• Uso de programas que lle permiten ao alumno/a realizar 
exposicións e presentacións (Power Point, ou similares), 
como traballos multimedia, presentacións creativas de 
textos, esquemas, ou realización de diapositivas, facilitando 
a creatividade e a interactividade do alumno/a. 

 

A situación actual esixe un maior uso das TIC e obriga a un ensino telemático 
que se está a realizar mediante o uso do correo electrónico, onde os alumnos 
reciben as tarefas todas as semanas do mesmo xeito que reciben as 
correccións e as indicacións necesarias polo mesmo medio.  
 
Despois das xestións feitas dende o centro tanto por dirección, titoría, 
departamento de orientación e profesorado, identificáronse os casos  de 
desconexión por motivos técnicos  e hoxe esa desconexión si existe é puntual 
ou voluntaria. 
 

 

4.  AVALIACIÓN  

4.1.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

A  nota da avaliación calcularase como sigue de: 

A) PROBAS ESCRITAS : Relizaranse un mínimo de dous exames escritos por 
avaliación. Os exames valoraranse sobre 7 puntos. A proba estará superada 
cunha nota igual ou superior a 3,5. Os exames farán media sempre que teñan 
unha nota superior a 2,25 . De non ser así a avaliación estaría suspensa ata a 
recuperación do exame. As probas escritas supoñen o 70% da nota de 
avaliación (7 puntos de 10) 

B) TRABALLO . A este apartado corresponde o 30 % da nota (3 puntos). Neste 
apartado valórase a correcta realización das tarefas na casa, as lecturas, as 
exposicións orais, o traballo na aula, a actitude e o comportamento. 

• Traballos específicos 20%:  Pequenas tarefas, investigacións guiadas 
ou lecturas, etc. O valor concreto de cada traballo pode variar de 
avaliación en avaliación, pois non se fan no mesmo número en cada 
unha delas. Pola correcta realización destes traballos pódese obter un 
máximo de 2 puntos  

·         Os alumnos deben realizar unha lectura obrigatoria ao longo do 
curso, que acompañada da realización dun traballo sobre o libro será 
valorada cun máximo dun punto na avaliación correspondente. 
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• Observación do traballo na aula:  realización das tarefas, intervencións 
e participación:  5% (ata 0,5 puntos)  

• Exposicións orais: 5%.   

• Para aprobar a avaliación será necesario obter neste apartado unha nota 
non inferior a 1 punto dos 3 que corresponden  este apartado  

C) Traballos voluntarios : O alumnos poderán obter ata un máximo de 1 
punto  mediante a realización de traballos voluntarios: lecturas comentadas de 
libros, visionados de películas, exposicións orais sobre algún aspecto do 
temario, etc. A puntuación deste apartado sumarase a obtida nos dous 
anteriores 

 

Ademais dos exames xa indicados poderanse facer probas escritas de 
recuperación  ó longo do curso co fin de facilitar o aproveitamento dos alumnos 
con maiores dificultades. 

 

Dada a imposibilidade de avaliar o terceiro trimestre segundo o proposto na 
programación xeral, a nota final será a resultante da media da 1ª e 2ª 
avaliación.  
 
Ademais, dita nota pode verse incrementada. Para iso, é necesario que as 
actividades entregadas durante o terceiro trimestre * acaden unha 
valoración positiva, polo que deben estar resoltas de maneira adecuada en 
tempo e forma.  Terase en conta ademais a actitude demostrada  cara ao 
traballo durante este terceiro trimestre. 

 
 
*Exercicios de resposta breve, síntese e resumo de textos, comentario de texto, 
exercicios de localización xeográfica, comprensión, comentario ou resumo de 
breves textos, exercicios tipo test, exercicios de relación de contidos, pequenas 
investigacións sobre temas concretos, visionado e análise de material 
audiovisual, etc. 
 
 

Ademais terase en conta o seguinte 
 

• Cando todas as avaliacións teñan unha nota igual ou superior a 5 a 
materia estará superada. 

• Cunha avaliación suspensa e unha media das  avaliacións igual ou 
superior a 5 a materia considérase aprobada. 

• En caso de ter dúas avaliacións suspensas a materia estará suspensa e 
a nota final será inferior a 5 
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4.2.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO  

a-. Recuperación durante o curso  

Ademais dos exames xa indicados poderanse facer probas escritas de 
recuperación  ó longo do curso co fin de facilitar o aproveitamento dos alumnos 
con maiores dificultades. 

Dada a situación de estado de alarma, serán necesar ios algunhos 
cambios en relación ó exposto no apartado anterior  . O alumnado con 
algunha avaliación suspensa  deberá: 
 

a) Enviar as actividades e os exercicios propostos (preguntas de síntese 
e resumo dos temas vistos con anterioridade, comentario de texto, 
exercicios de localización xeográfica, comprensión, comentario ou 
resumo de breves textos, exercicios tipo test, exercicios de relación de 
contidos, etc) propostos para recuperar cada trimestre.  
 

b) De ser necesario, e de maneira extraordinaria, poderíase realizar unha 
breve proba online ou presencial  na que se resolvan actividades de 
aplicación de coñecemento  similares ás das actividades propostas: 
preguntas de síntese e resumo dos temas vistos con anterioridade, 
comentario de texto, exercicios de localización xeográfica, comprensión, 
comentario ou resumo de breves textos, exercicios tipo test, exercicios 
de relación de contidos, etc 
 

b-. Probas extraordinarias  

En setembro realizarase unha proba escrita GLOBAL.  

 

Si as circunstancias o esixen estas probas e a entrega de actividades pode 
facerse on line 

 

4.3. OUTRAS AVALIACIÓNS 

4.3.1 SISTEMA PARA  A  ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

• Cuestionario nos primeiros dias de clase con preguntas e actividades 
sobre contidos básicos da materia 

• Incentivar a participación nos primeiros dias de clase para observar as 
intervencións dos alumnos sobre cuestións planteadas polo profeor ou 
polos textos. 

 

4.3.2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN.  
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Ao finalizar o curso en xuño, o departamento elaborará unha memoria final 
onde se recollerán os seguintes puntos en relación a esta materia:  

• Porcentaxe do cumprimento da programación.  
• Xustificacións da parte da programación non impartida.  
• Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación 

didáctica.  
• Motivos das modificación feitas.  
• Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso.  
• Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos 

cursos anteriores 

4.3.3. INFORMACIÓN O ALUMNADO 

O profesor responsable da materia informará en cada curso dos aspectos máis 
destacados desta programación especialmente dos que atinxen a criterios de 
avaliación, procedementos de avalición, criterios de cualificación, actividades 
complementarias e actividades de recuperación e reforzo.  

• De igual xeito darase a maior publicidade posible a estes apartados a 
travéss da páxina web do centro e/ou do blog do profesor 

• A programación completa publicarase na páxina WEB do centro para 
que toda a comunidade educativa poida acceder a súa consulta.  

• O profesor dará a coñecer as modificacións na programación 
consecuencia do estado de alarma  polas canles habituais de 
comunicación cos alumnos e familias mensaxería de Abalar, correo 
gmail, ... 

 

5.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

En xeral , neste centro, en aplicación da LOE e como resposta os diferentes 
problemas que se van detectando, a atención á diversidade basease na 
aplicación de medidas ordinarias de reforzo educativo compaxinando as saídas 
fora da aula e a actividade nesta. O mesmo ocorre no caso de rapaces con 
adaptacións curriculares.  

• As actividades están secuenciadas segundo os niveis de dificultade, de 
maneira que faciliten a adquisición das competencias básicas a todos os 
alumnos. En todos os apartados da unidade propóñense actividades de 
reforzo e de ampliación segundo as necesidades do alumno/a. Pódense 
identificar porque van acompañadas dunhas iconas especiais. Úsanse 
outras iconas para identificar actividades de debate, actividades TIC (uso 
das tecnoloxías da información e da comunicación)... 
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• Material complementario, dirixido ao profesor/a, conta con máis recursos 
específicos de reforzo e de ampliación. Estes materiais ofrécense do 
seguinte xeito: 

• Reforzo: Fichas fotocopiables con actividades para traballar a 
aprendizaxe dos contidos mínimos do curso e facilitar ao alumno/a que o 
requira a adquisición das competencias básicas. 

• Ampliación: Fichas fotocopiables con actividades de maior dificultade na 
súa con resolución, no tratamento doutros contidos relacionados cos do 
ciclo... 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Actividades extraescolares non se contemplan. 

 

7.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Relación dos diversos materiais e recursos didácticos para abordar a materia 
de Ciencias Sociais, Historia de Cuarto Curso. 

• Libro de texto CIENCIAS SOCIAIS 4 ESO, editorial Rodeira. 
• Libro dixitalizado CIENCIAS SOCIAIS 4 ESO, editorial Rodeira. 
• Recursos dixitais (actividades interactivas, animacións, cazas do tesouro, 

webquest...) 
• Dicionarios e outras obras de consulta. 
• Ordenador e conexión a Internet. 
• Material funxible. 

Todo o material escrito ou sobre calquera tipo de soporte que o profesor 
considere que pode ser un bo complemento para asentar os coñecementos 
sobre a materia, prestando especial atención a obtención de información na 
rede. 

Se a marcha do curso así o recomendase poderán esixirse libros de lectura 
obrigatorios. 
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8. PLAN LECTOR e fomento da expresión oral e escrit a 

No curso 2008-2009, aprobouse neste centro o Plan lector.Tendo en conta que 
integra tódalas intervencións do centro para o fomento da lectura, da escritura 
e das habilidades informáticas, tódalas actividades encamiñadas a obter a 
competencia en comunicación lingüística, tratamento da información e a 
competencia dixital , competencia cultural e artística e a competencia e a 
competencia para aprender a aprender realizadas dende esta materia pasarían 
a formar parte de dito Plan. Poderiamos citar tódalas actividades de 
comprensión lectora que se recollen en cada tema para realizar trala lectura e 
explicación deste á procura do uso dun vocabulario específico da área e da 
asimilación dos contidos fundamentais desta, a lectura de todo tipo de textos 
en calquera tipo de soporte, o uso de Internet para determinadas buscas así 
como da biblioteca escolar.  

Lectura:  

• Lectura de textos continuos: narrativos, descritivos, instrutivos, 
argumentativos, expositivos, con actividades de prelectura, durante 
lectura e poslectura (anticipar, predicir, inferir a partir do título do texto, 
do recurso dixital, das imaxes…). 

• Lectura comprensiva de fontes escritas históricas e xeográficas, tanto 
primarias como secundarias. 

• Lectura doutros tipos de documento: formulario, anuncio, gráfica, 
mapa... 

• Textos en soporte dixital (Internet e aplicacións informáticas, lectura en 
pantalla). 

• Lectura en alto. 
• Utilización do dicionario como instrumento de localización do vocabulario 

descoñecido. 

Expresión:  

• Composicións e escritos de tipoloxía diversa seguindo unhas pautas e 
prestando atención á presentación e á ortografía. 

• Participación oral en actividades grupais e preparación de debates, 
coloquios, faladoiros... 

• Expresión oral e escrita en razoamentos, actividades e traballos 
individuais, actividades en grupo... 

• Exposición oral das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso, 
acompañada ou non de imaxes. 

• Expresión escrita en soporte papel e en pantalla. 
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Os alumnos deben realizar unha lectura obrigatoria ao longo do curso, que 
acompañada da realización dun traballo sobre o libro será valorada cun 
máximo dun punto na avaliación correspondente.  

Nesta idea de fomento da lectura ademais da lectura obrigatoria presentarase ó 
alumnado unha selección de libros de lectura voluntaria que serán valorados na 
nota do alumno. 

9.  DATOS DO DEPARTAMENTO 

Materia Curso  Grupos  Profesor/a 

Xeografía e 
Historia  

1º 
ESO 

A, B MªJosé 
Fernández 

Xeografía e 
Historia  

2º 
ESO 

A,B Fernando Ulla 

Ámbito 
Sociolingüístico 
PMAR 

3º 
ESO 

 MªJosé 
Oreiro 

Xeografía e 
Historia 

3º 
ESO 

A MªJosé 
Fernández 

Xeografía e 
Historia  

4º 
ESO  

A,B MªJosé 
Oreiro 

Historia 
Contemporánea 

1º 
BAC 

A 

 

Fernando Ulla 

Historia de 
España 

2º 
BAC 

A Fernando Ulla 

Xeografía de 
España 

2º 
BAC 

A MªJosé 
Oreiro 

Historia da Arte 2º 
BAC 

A MªJosé 
Fernández 

 

 


