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1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
 

PRIMERO DA ESO 
 

UNIDADE 1. A TERRA E ASÚA REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

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. 

 

B1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos 

astronómicos na distribución da radiación solar e 

nas zonas bioclimáticas do planeta. 

 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e 

diferencia zonas do planeta de similares horas. 

B1.2. Identificar e distinguir os 

sistemas de representación 

cartográfica, en soporte analóxico e 

dixital, e as súas escalas. 

 

B1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e 

compara unha proxección de Mercator con unha de 

Peters 

 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e 

lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 

utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

 

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 

e distingue os hemisferios da Terra e as súas 

principais características. 

 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

 

TEMA 2. O RELEVO TERRESTRE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

COMPETENCIAS 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e 

lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 

utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

 

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 

e distingue os hemisferios da Terra e as súas 

principais características. 

 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico 

as principais unidades do relevo 

mundiais, os grandes ríos e as grandes 

B1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais 

unidades do relevo europeo e mundial. 
CAA 

CMCCT 

CD 
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zonas climáticas, e identificar as súas 

características. 

 

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 

 

UNIDADE 3 AS AUGAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1.6. Ter unha visión global do medio 

físico europeo e mundial, e das súas 

características xerais. 

B1.6.1. 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 

B1.7. Ser capaz de describir as 

peculiaridades do medio físico europeo. 

 

B1.7.1. Explica as características do relevo 

europeo. 

CAA 

CMCCT 

CD, CCL 

B1.8. Situar no mapa de Europa as 

unidades e os elementos principais do 

relevo continental. 

 

B1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os 

elementos principais do relevo europeo. 

CMCCT 

CD 

CAA 

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 

 

UNIDADE 4  O CLIMA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1.6. Ter unha visión global do medio 

físico europeo e mundial, e das súas 

características xerais. 

B1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen 

os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

B1.9. Coñecer, comparar e describir 

os grandes conxuntos bioclimáticos 

que conforman o espazo xeográfico 

europeo. 

B1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

CAA 

CMCCT 

CD,CCL 

B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

CAA 

CMCT, CD 

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 

CMCCT 

CD 
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localiza páxinas e recursos da web directamente 

relacionados con eles. 
CAA, CCL 

 

TEMA 5 AS PAISAXES DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e 

lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 

utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 

e distingue os hemisferios da Terra e as súas 

principais características. 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.6. Ter unha visión global do medio 

físico europeo e mundial, e das súas 

características xerais. 

B1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen 

os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. 

CAA 

CMCCT 

CD, CCL 

B1.9. Coñecer, comparar e describir 

os grandes conxuntos bioclimáticos 

que conforman o espazo xeográfico 

europeo. 

 

B1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de 

clima de Europa. 

CAA 

CMCCT 

CD, CCL 

B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

CAA, CD 

CMCCT 

B1.10. Coñecer os principais espazos 

naturais do noso continente. 

 

B1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite 

de Europa os principais espazos naturais. 

CAA 

CMCCT 

CD, CCL 

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 

 

TEMA 6 ATLAS DOS CONTINENTES 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1.2. Identificar e distinguir os 

sistemas de representación 

cartográfica, en soporte analóxico e 

dixital, e as súas escalas. 

B1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e 

compara unha proxección de Mercator con unha de 

Peters. 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.6. Ter unha visión global do medio 

físico europeo e mundial, e das súas 

características xerais. 

B1.6.1. 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 

B1.7. Ser capaz de describir as 

peculiaridades do medio físico europeo. 

B1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

CAA 

CMCCT 

CD, CCL 

B1.8. Situar no mapa de Europa as 

unidades e os elementos principais do 

relevo continental. 

B1.8.1. Localiza no mapa as unidades e elementos 

principais do relevo europeo. 

CAA 

CMCCT 

CD 
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B1.9. Coñecer, comparar e describir 

os grandes conxuntos bioclimáticos 

que conforman o espazo xeográfico 

europeo. 

 

B1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de 

Europa. 

CAA, CMCCT 

CD, CCL 

B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 
CAA, CD 

CMCT 

B1.10. Coñecer os principais espazos 

naturais do noso continente. 

B1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite 

de Europa os principais espazos naturais. 

CAA 

CMCCT 

CD, CCL 

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 

 

 

INTRODUCIÓN Á HISTORIA 

 

 

TEMA 7 A PREHISTORIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar diferenzas 

entre interpretacións de fontes 

diversas. 

 

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes 

históricas. 

CSC 

CAA 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou 

textuais. 

CSC 

CAA 

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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables utilizando para 

iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B3.8. Identificar e localizar no 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. 

B3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos 

e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, sexan estas restos materiais 

ou textuais. 

CSC 

CAA 
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SEGUNDO DA ESO 
 

TEMA 1 O INICIO DA IDADE MEDIA 

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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

. B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

 

CSC 

CCL 

B3.8. Identificar e localizar no 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. 

B3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

B3.6. Entender o proceso de hominización. B3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata 

chegar á especie humana. 

CSC 

CMCCT 

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, 

e distinguir a escala temporal de etapas 

como estas. 

B3.7.1. Distingue etapas dentro da historia 

antiga. 

CSC 

CMCCT 

B3.9. Coñecer as características da vida 

humana correspondentes aos dous 

períodos en que se divide a Prehistoria: 

Paleolítico e Neolítico. 

B3.9.1. 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 

B3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución 

neolítica e o papel da muller nela. 

CSC 

CAA 

B3.10. Identificar os primeiros ritos 

relixiosos. 

B3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros 

ritos relixiosos como os da “deusa nai”. 

CSC 

CCEC 

B3.12. Recoñecer a importancia da 

descuberta da escritura. 

B3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 

(restos materiais e ágrafos) e as fontes 

históricas (textos). 

CSC 

CAA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo á súa distribución, evolución e 

dinámica, e ás súas migracións e políticas 

de poboación. 

B2.2.1. Explica as características da poboación 

europea. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.  

CSC 

CCEC 
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UNIDADE 2 A EUROPA FEUDAL 

o presente e os posibles futuros e 

espazos, ou inflúe neles. 

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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época 

CSC 

CL 

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en 

Europa e recoñecer a dificultade da falta 

de fontes históricas neste período. 

B3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os 

límites do que se pode escribir sobre o pasado. 

CSC 

 CAA 

B3.7. Describir a nova situación 

económica, social e política dos reinos 

xermánicos. 

B3.7.1. Compara as formas de vida (en 

diversos aspectos) do Imperio Romano coas 

dos reinos xermánicos. 

CSC 

CAA 

B3.8. Explicar a organización feudal e as 

súas consecuencias. 

 

B3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as 

relacións entre señores e campesiños 

 

CSC 

 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

B3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu 

alcance posterior. 

CSC 

CCEC 

B3.9.2. Explica a importancia de  

Al-Andalus na Idade Media. 

CSC 

CCEC 

CMCCT,CCL 

B3.10. Entender o proceso das conquistas 

e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con 

Al-Andalus. 

B3.10.1. Interpreta mapas que describen os 

procesos de conquista e repoboación cristiás 

na Península Ibérica. 

CSC 

CAA 

B3.11. Entender o concepto de crise e as 

súas consecuencias económicas e 

sociais. 

B3.11.1. Comprende o impacto dunha crise 

demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

 

CSC 

B3.12. Comprender as características e as 

funcións da arte na Idade Media. 

B3.12.1. Describe características da arte 

románica, gótica e islámica. 

CSC,CCL 

CCEC 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 
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UNIDADE 3 O DESENVOLVEMENTO DAS CIDADES NA IDADE MEDIA 

B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo á súa distribución, evolución e 

dinámica, e ás súas migracións e políticas 

de poboación. 

B2.2.1. Explica as características da poboación 

europea. 

CSC, CAA 

CCL 

CD 

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. 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

CSC 

CCEC 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar diferenzas 

entre interpretacións de fontes diversas. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se 

pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 

CSC 

 CAA 

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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

CSC 

CCL 

 B3.6. Caracterizar a alta Idade Media 

en Europa e recoñecer a dificultade da 

falta de fontes históricas neste período. 

B3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende 

os límites do que se pode escribir sobre o 

pasado. 

CSC 

CAA 

B3.8. Explicar a organización feudal e as 

súas consecuencias. 

B3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as 

relacións entre señores e campesiños 

CAA 

CSC 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo á súa distribución, evolución e 

dinámica, e ás súas migracións e políticas 

de poboación. 

B2.2.1. Explica as características da poboación 

europea. 

CSC, CAA 

CCL, CD 

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. 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

CSC 

CCEC 

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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 
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UNIDADE 4 A CULTURA E A ARTE NA IDADE MEDIA 

 

UNIDADE 5 AL-ÁNDALUS 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

CSC 

CCL 

 B3.6. Caracterizar a alta Idade Media 

en Europa e recoñecer a dificultade da 

falta de fontes históricas neste período. 

B3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende 

os límites do que se pode escribir sobre o 

pasado. 

CSC 

CAA 

B3.8. Explicar a organización feudal e as 

súas consecuencias. 

B3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as 

relacións entre señores e campesiños 

CSC 

B3.11. Entender o concepto de crise e 

as súas consecuencias económicas e 

sociais. 

B3.11.1. Comprende o impacto dunha crise 

demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

CSC 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

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. 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

CSC 

CCEC 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar diferenzas 

entre interpretacións de fontes diversas. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se 

pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 

CSC 

 CAA 

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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

CSC 

CCL 

B3.12. Comprender as características e 

as funcións da arte na Idade Media. 

B3.12.1. Describe características da arte 

románica, gótica e islámica. 

CSC, CCL 

CCEC 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

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. 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

CSC 

CCEC 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar diferenzas 

entre interpretacións de fontes diversas. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiais ou textuais. 

CSC 

 CAA 
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UNIDADE 6 OS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 

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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

 

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

CSC 

CCL 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

B3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu 

alcance posterior. 

CSC 

CCEC 

B3.9.2. Explica a importancia de  

Al-Andalus na Idade Media. 

CSC,CCEC 

CMCCT, CCL 

B3.10. Entender o proceso das conquistas 

e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con 

Al-Ándalus. 

B3.10.1. Interpreta mapas que describen os 

procesos de conquista e repoboación cristiás 

na Península Ibérica. 

CSC 

CAA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

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. 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

CSC 

CCEC 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiais ou textuais. 

CSC 

 CAA 

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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

 

CSC 

CMCCT 

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

B3.4. Entender que os acontecementos e 

os procesos ocorren ao longo do tempo e 

á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

CSC 

CMCCT 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

CSC 

CCL 

 B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en 

Europa e recoñecer a dificultade da falta 

de fontes históricas neste período. 

B3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os 

límites do que se pode escribir sobre o pasado. 

CSC 

CAA 
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UNIDADE 7. ESTUDO FÍSICO DE ESPAÑA E GALICIA 

B3.8. Explicar a organización feudal e as 

súas consecuencias. 

B3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as 

relacións entre señores e campesiños 

CAA 

CSC 

B3.10. Entender o proceso das conquistas 

e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con 

Al-Ándalus. 

B3.10.1. Interpreta mapas que describen os 

procesos de conquista e repoboación cristiás 

na Península Ibérica. 

CSC 

CAA 

B3.10.2. Explica a importancia do Camiño de 

Santiago. 

CSC 

CCEC, CCL 

B3.12. Comprender as características e as 

funcións da arte na Idade Media. 

B3.12.1. Describe características da arte 

románica, gótica e islámica. 

CSC 

CCL, CCEC 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1.2. Ter unha visión global do medio 

físico de España e de Galicia, e das súas 

características xerais. 

B1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades 

do medio físico español e galego. 

CAA, CCL 

CD, CMCCT 

B1.3. Situar no mapa de España as 

unidades e os elementos principais do 

relevo peninsular, así como os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

B1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais 

unidades do relevo español.  

CD, CCA 

CMCCT 

B1.3.2. Describe as unidades de relevo con 

axuda do mapa físico de España. 

CD, CCA 

CCL, CMCCT 

B1.4. Situar no mapa de Galicia as 

unidades e os elementos principais do 

relevo, así como os grandes conxuntos ou 

espazos bioclimáticos. 

B1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais 

unidades do relevo galego. 

CMCCT 

CAA,CD 

B1.4.2. Describe as unidades de relevo con 

axuda do mapa físico de Galicia. 

CD, CCA 

CMCCT 

B1.5. Coñecer e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico español e galego. 

B1.5.1. Localiza nun mapa os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. 

CD, CCA 

CCL, CMCCT 

B1.6. Coñecer os principais espazos 

naturais de España e de Galicia. 

B1.5.2. Analiza e compara as zonas 

bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 

imaxes. 

CAA 

CMCCT,CD 

B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

B1.5.3. Localiza nun mapa os espazos 

bioclimáticos de Galicia. 

CAA, 

CMCCT,CD 

B2.8. Coñecer os principais espazos 

naturais protexidos a nivel peninsular e 

insular. 

B2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun 

mapa, e explica a situación actual dalgúns 

deles. 

CSC, CD, CCA, 

CCL, CMCCT 

B2.9. Identificar as principais paisaxes 

humanizadas españolas e galegas, e 

identificalas por comunidades autónomas. 

B2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 

humanizadas españolas a través de imaxes. 

CSC, CAA, CCA, 

CCL, CD, CMCCT 
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TERCEIRO DA ESO 

 

UNIDADE 1. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO MUNDO 

 

 

 

UNIDADE 2. O MUNDO, UNHA ECONOMÍA GLOBALIZADA 

 

UNIDADE 3 O SECTOR PRIMARIO 

B2.10. Coñecer e analizar os problemas e 

os retos ambientais que afronta España, a 

súa orixe e as posibles vías para afrontar 

estes problemas. 

B2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 

españolas segundo a súa actividade 

económica. 

CSC, CAA 

CCEC, CCL 

CD, CMCCT 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B2.1. Coñecer a organización 

administrativa e territorial de España. 

 

B2.1.1. Distingue nun mapa político a 

distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitais, provincias e illas. 

CCL, CMCCT 

CD, CAA, CSC 

B2.13. Relacionar áreas de conflito 

bélico no mundo con factores económicos. 

B2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no 

mapamundi e relaciónaas con factores 

económicos. 

CCL, CAA 

CSC, CSIE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

. B2.3. Recoñecer as actividades 

económicas que se realizan en Europa nos 

tres sectores, identificando distintas 

políticas económicas. 

 

B2.3.1. Diferencia os diversos sectores 

económicos europeos. 

CCL 

CMCCT 

CAA,CSC 

B2.4. Coñecer as características de 

diversos tipos de sistemas económicos. 

B2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa 

interrelación dentro dun sistema económico. 

CCL, CD, CSC 

CSIEE, CAA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

. B1.1. Localizar e interpretar espazos 

xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe 

satélite. 

B1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e 

imaxes satélite. 

CAA, CMCCT 

CCL,CD 
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UNIDADE 4 MINARÍA, ENERXÍA E INDUSTRIA 

B2.2. Analizar os datos do peso do sector 

terciario dun país fronte aos do sector 

primario e secundario, e extraer 

conclusións. 

B2.2.1. 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 

B2.3. Recoñecer as actividades 

económicas que se realizan en Europa nos 

tres sectores, identificando distintas 

políticas económicas. 

B2.3.1. Diferencia os sectores económicos 

europeos. 

CCL, CMCCT, 

CAA, CSC 

. B2.4. Coñecer as características de 

diversos tipos de sistemas económicos 

B2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa 

interrelación dentro dun sistema económico. 

CCL, CMCCT 

CD, CAA, CSC 

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 

sustentable e as súas implicacións. 

 

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e 

describe conceptos clave relacionados con el. 

CCL, CMCCT 

CD, CAA, CSC 

B2.6. Localizar os recursos agrarios e 

naturais no mapa mundial. 

B2.6.1. 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 

. B2.7. Explicar e localizar os tipos de 

pesca e os seus problemas. 

 

B2.7.1. Procura información sobre a 

sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 

utilizando recursos impresos e dixitais. 

CAA 

CD 

CMCCT 

B2.13. Relacionar áreas de conflito 

bélico no mundo con factores económicos 

B2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas 

para tratar de superar as situacións de pobreza. 

CAA,CSC 

CSIEE, CCL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

. B2.2. Analizar os datos do peso do sector 

terciario dun país fronte aos do sector 

primario e secundario, e extraer 

conclusións 

B2.2.1. Compara a poboación activa de cada 

sector en diversos países e analiza o grao de 

desenvolvemento que amosan estes datos 

CCL, CSC, CD 

CMCCT, CAA 

B2.3. Recoñecer as actividades 

económicas que se realizan en Europa nos 

tres sectores, identificando distintas 

políticas económicas. 

B2.3.1. Diferencia os sectores económicos 

europeos. 

CCL, CSC 

CMCCT, CAA 

B2.4. Coñecer as características de 

diversos tipos de sistemas económicos. 

B2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa 

interrelación dentro dun sistema económico. 

CCL, CSIEE 

CAA, CSC 

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 

sustentable e as súas implicacións. 

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e 

describe conceptos clave relacionados con el. 

CCL, CD, CSC 

CMCCT, CAA 
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UNIDADE 5 OS SERVIZOS 

B2.6. Localizar os recursos agrarios e 

naturais no mapa mundial. 

 

B2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as 

principais zonas produtoras de minerais no 

mundo. 

CAA,CSIEE 

CD, CMCCT 

B2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as 

principais zonas produtoras e consumidoras de 

enerxía no mundo. 

CAA,CSIEE 

CD, CMCCT 

B2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías 

alternativas. 

CCL, CSIEE 

CMCCT, CAA 

B2.8. Explicar a distribución desigual 

das rexións industrializadas no mundo. 

B2.8.1. Localiza nun mapa os países máis 

industrializados a través de lendas e símbolos 

adecuados. 

CCL, CAA 

CSIEE 

B2.12. Analizar gráficos de barras e textos 

onde se reflictan os niveis de consumo, o 

comercio desigual e a débeda externa 

entre países en desenvolvemento e os 

desenvolvidos 

B2.12.1. Comparar as características do 

consumo interior de países como Brasil e 

Francia. 

CAA, CCL ,CD 

CSC 

CSIEE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

. B2.3. Recoñecer as actividades 

económicas que se realizan en Europa nos 

tres sectores, identificando distintas 

políticas económicas. 

B2.3.1. Diferencia os sectores económicos 

europeos. 

CCL 

CAA, CSC 

CMCCT 

B2.4. Coñecer as características de 

diversos tipos de sistemas económicos. 

B2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa 

interrelación dentro dun sistema económico. 

CCL CSC 

CAA, CSIEE 

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 

sustentable e as súas implicacións. 

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e 

describe conceptos clave relacionados con el. 

CCL, CD CSC 

CAA,CMCCT 

. B2.9. Analizar o impacto dos medios de 

transporte no seu contorno. 

B2.9.1. 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 

B2.10. Entender os fluxos e os bloques 

comerciais. 

 

B2.10.1. Define os indicadores que miden os 

intercambios económicos dun país. 

CAA, CD, CCL 

CMCCT, CSIEE 

B2.10.2. Describe as características do 

comercio internacional na actualidade. 

CAA CSC 

CCL,CSIEE 

B2.10.3. Enumera as características dos 

bloques comerciais e as razóns polas que se 

constitúen. 

CAA, CCL 

CSC,CSIEE 

B2.11. Analizar o desenvolvemento do 

turismo e a súa importancia económica. 

B2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os 

seus efectos. 

CAA, CCL, CD 
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UNIDADE 6 UN MUNDO DE CIDADES 

 

  

 CCEC, CSIEE 

B2.11.2. Valora a importancia do turismo na 

economía española e galega. 

CAA, CCL, CD 

CCEC, CSIEE 

B2.12. Analizar gráficos de barras por 

países e textos onde se reflictan os niveis 

de consumo, o comercio desigual e a 

débeda externa entre países en 

desenvolvemento e os desenvolvidos 

B2.12.3. Describe o funcionamento dos 

intercambios a nivel internacional, utilizando 

mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan 

as liñas de intercambio. 

CAA, CD 

CMCCT 

CSIEE 

CCL 

B2.13. Relacionar áreas de conflito 

bélico no mundo con factores económicos. 

B2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no 

mapamundi e relaciónaas con factores 

económicos. 

CCL,CAA 

CSC,CSIEE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

. B1.1. Localizar e interpretar espazos 

xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe 

satélite. 

B1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e 

imaxes satélite. 

CAA CCL 

CD, CMCCT 

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 

sustentable e as súas implicacións. 

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e 

describe conceptos clave relacionados con el. 

CAA CCL, CD 

CMCCT, CSC 
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UNIDADE 7 O RETO DO DESENVOLVEMENTO 

 

 

CUARTO DA ESO 
 

TEMA 1 A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

. B1.1. Localizar e interpretar espazos 

xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe 

satélite. 

B1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e 

imaxes satélite. 

CAA CCL 

CD, CMCCT 

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 

sustentable e as súas implicacións. 

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable 

e describe conceptos clave relacionados con 

el. 

CAA CCL, CD 

CMCCT, CSC 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1.1. Explicar as características do Antigo 

Réxime nos seus sentidos político, social e 

económico. 

B1.1.1. Establece, a través da análise de 

textos,  

a diferenza entre o Absolutismo e o 

Parlamentarismo. 

CSC 

CAA CCL 

B1.1.2. Distingue conceptos históricos como  

Antigo Réxime e Ilustración. 

CSC, CAA 

B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en 

Europa e en América. 

B1.2.1. Describe as características da cultura 

da Ilustración e as implicacións que ten 

nalgunhas monarquías 

CSC 

CCEC, CCL 

B1.3. Coñecer os avances da Revolución 

Científica desde os séculos XVII e XVIII. 

B1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa 

aplicación á vida diaria, e contextualiza o 

papel dos científicos na súa propia época. 

CSC, CAA 

CMCCT 

B1.3.2. Comprende as implicacións do 

empirismo e o método científico nunha 

variedade de áreas. 

CSC, CMCCT 

B10.2. 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. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC, CMCCT 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

CSC 

 CCL 
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UNIDADE 2 REVOLUCIÓNS LIBERAIS E NACIONALISMOS 

 

 

UNIDADE 3 A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E OS CAMBIOS SOCIAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios 

dos séculos XVIII e XIX. 

 

B2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios 

para actuar como o fixeron. 

CSC 

CAA, CCL 

B2.1.2. 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. 

CSC 

CCA 

CCL 

B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e 

América nos séculos XVIII e XIX 

 

B2.2.1. 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 

CSC 

CAA 

CCL 

B2.2.2. 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. 

CSC 

CAA 

CCL 

B10.2. 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. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

CSC 

 CCL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu 

encadeamento causal. 

B3.1.1. Analiza os proles e os contras da 

primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

CSC 

CAA,  CCL 

B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos 

cambios. 

 

B3.2.1. Analiza e compara a industrialización 

de diferentes países de Europa, América e 

Asia, nas súas distintas escalas temporais e 

xeográficas 

CSC 

CAA 

CCL 

B3.2.2. Compara o proceso de 

industrialización en Inglaterra e nos países 

nórdicos 

CSC 

CAA, CCL 
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UNIDADE 4. ESPAÑA NO SÉCULO XIX 

B3.3. Entender o concepto de progreso, e 

os sacrificios e os avances que leva 

consigo. 

B3.3.1. Explica a situación laboral feminina e 

infantil nas cidades industriais 

CSC 

CCL,CSIEE 

B3.5. Coñecer os principais avances 

científicos e tecnolóxicos do século XIX, e 

a súa relación coas revolucións industriais. 

B3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico 

e sincrónico, cos principais avances científicos 

e tecnolóxicos do século XIX. 

CAA, CSC 

CMCCT 

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. 

B4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte 

do século XIX. 

CSC 

CCA, CCL 

CCEC 

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. 

B10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) 

as revolucións industriais do século XIX coa 

revolución tecnolóxica de finais do século XX e 

principio do XXI. 

CSC 

CAA 

CMCCT 

B10.2. 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. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

CSC 

 CCL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios 

dos séculos XVIII e XIX. 

B2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios 

para actuar como o fixeron. 

CSC 

CAA 

CCL 

B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e 

América nos séculos XVIII e XIX. 

 

B2.2.1. 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 

CSC 

CAA 

CCL 

B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos 

cambios. 

B3.2.1. Analiza e compara a industrialización 

de diferentes países de Europa, América e 

Asia, nas súas distintas escalas temporais e 

xeográficas 

CSC 

CAA,  

CCL 

. B3.4. Analizar a evolución dos cambios 

económicos en España e en Galicia, a raíz 

da industrialización parcial do país 

B3.4.1. Especifica algunhas repercusións 

políticas como consecuencia dos cambios 

económicos en España 

CSC 

 CCL 

B10.2. Explicar as características de cada 

tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais 

no rumbo da historia, diferenciando 

B10.2.1. 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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UNIDADE 5. IMPERIALISMO, GUERRA E REVOLUCIÓN 

períodos que facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

CSC 

 CCL 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

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. 

B4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 

imperialismo reflicte unha realidade que influirá 

na xeopolítica mundial e nas relacións 

económicas transnacionais. 

CSC 

 CAA 

CCL 

B4.2. Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución 

do imperialismo. 

B4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e a 

Gran Guerra de 1914. 

CSC 

CAA 

B4.3. Coñecer os principais 

acontecementos da Gran Guerra, as 

súas interconexións coa Revolución rusa 

e as consecuencias dos tratados de 

Versalles. 

 

B4.3.1. Diferencia os acontecementos dos 

procesos nunha explicación histórica, da 

Primeira Guerra Mundial. 

CSC 

CAA, CCL 

B4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. CSC,CAA 

B4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a 

súa propia perspectiva e desde a dos aliados. 

CSC 

CAA, CCL 

B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución rusa. 

B4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución rusa na súa época e na 

actualidade. 

CSC, CAA 

CCL 

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. 

B4.5.2. Compara movementos artísticos 

europeos e asiáticos. 

CSC 

CCA, CCL 

CCEC 

B10.2. 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. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

B10.3. Entender que os acontecementos 

e os procesos ocorren ao longo do tempo 

e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

B10.3.1. Entende que varias culturas convivían 

á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

CSC 

CMCCT 
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UNIDADE 6. O MUNDO DE ENTREGUERRAS 

 

UNIDADE 7 . A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

CSC 

 CCL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución rusa. 

B4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución rusa na súa época e na 

actualidade. 

CSC 

CAA 

CCL 

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. 

 

B5.1.1. Analiza interpretacións diversas de 

fontes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

CSC 

CAA, CCL 

B5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas 

do pasado co presente e as posibilidades do 

futuro, como o alcance das crises financeiras de 

1929 e de 2008 

CSC 

CCA 

B5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo 

sufraxio da muller. 

CSC, CCA, CCL 

B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 
B5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

CSC, CCL 

B6.3. Entender o contexto en que se 

desenvolveu o Holocausto na guerra 

europea e as súas consecuencias. 

B6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto 

na historia mundial. 

CSC 

 

B10.2. 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. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

CSC 

 CCL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B6.1. Coñecer as causas da Segunda 

Guerra Mundial. 

B6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente 

importancia dunhas causas ou outras segundo 

as narrativas). 

CSC 

 CAA 

B6.2. Coñecer os principais feitos da 

Segunda Guerra Mundial, diferenciar as 

escalas xeográficas nesta guerra 

B6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. CSC, CCA 

B6.2.2. Dá unha interpretación de por que 

acabou antes a guerra europea que a mundial. 

CSC 
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UNIDADE 8. ESPAÑA DA CRISE DO 98 Á GUERRA CIVIL 

 

  

(europea e mundial) e entender o 

concepto de guerra total. 

 

CCA, CCL 

B6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveis temporais e 

xeográficos. 

CSC 

CCA 

CCL 

B6.3. Entender o contexto en que se 

desenvolveu o Holocausto na guerra 

europea e as súas consecuencias. 

B6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto 

na historia mundial. 

CSC 

B10.2. 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. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

 CMCCT 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

CSC 

 CCL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

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. 

 

B5.1.1. Analiza interpretacións diversas de 

fontes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

CSC, CAA, CCL 

B5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo 

sufraxio da muller. 

CSC, CAA, CCL 

B5.3. Coñecer as tensións que levaron 

en España á proclamación da II 

República e ao estoupido da Guerra 

Civil. 

 

B5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

CSC 

CCL 

B5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

CSC, CAA, CCL 

B10.2. 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. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

O alumnado coa materia de Xeografía e Historia de 1º, 2º, 3º e 4º  terá no seu curso da aula 

virtual (AV) do IES O Mosteirón a información sobre como traballaremos, como cualificaremos 

e como recuperaremos a materia neste “atípico” terceiro trimestre. 

A través do foro e a mensaxería privada desta AV estableceremos unha continua comunicación 

co alumnado pudendo así detectar posibles dificultades de aprendizaxe, de organización ou de 

tempo que serán resoltas con explicacións persoais ou medidas de adaptación (máis tempo de 

entrega, redución das actividades, adaptación das tarefas) segundo o profesorado valore.  

En cada curso colgaranse: 

• Rúbricas, folla de ruta para avaliar o traballo e determinar a súa cualificación. 

• Materiais para traballar, como fichas, videos, actividades interactivas, xogos, 

presentacións ... 

• Tarefas/actividades cos correspondentes prazos. 

Neste período o grupo-clase vivirá diferentes situacións: 

 

2.1. Alumnado que ten aprobadas a Primeira e Segunda avaliación: 
 

A cualificación na avaliación ordinaria de xuño calcularase coa media das notas da primeira e 

da segunda avaliación, no caso de ter interese por incrementar esta nota ata 2 puntos, o 

alumnado poderá realizar actividades voluntarias e aconsellables de materia da primeira e 

segunda avaliación. 

Estas actividades preséntanse nunha rúbrica deseñada para valorar as tarefas de cada 

estudante, prestando atención ás variables que indican os diferentes niveis de adquisición. 

Ademais informa de como se cualificarán (aportación á nota final). Adxunto I 

Propóñense catro tipoloxías de tarefas/actividades deseñadas para o desenvolvemento das 

competencias clave con especial relevancia da competencia social e cívica polos contidos 

propios tanto da Historia como da Xeografía, da competencia de conciencia e expresión culturais 

pola relación que o estudo das manifestacións artísticas e a evolución do pensamento e da 

cultura teñen na historia e sobre todo na historia da arte: 

1º as fichas de reforzo supoñen unha revisión dos contidos principais e unha verificación 

de ter alcanzados os estándares de aprendizaxe. 

2º actividades de repaso “saber facer” recollen os procedementos e destrezas pensados 

para todo o alumnado que queira practicar e fixar a aprendizaxe que da materia realizou 

durante o curso. 

3ª tarefas finais para acadar o nivel de competencia relacionado coa autonomía e 

capacidade de aprender a aprender, tratase dun reto no que se aplica o aprendido a 

situacións reais, do ámbito académico, da vida cotiá ou da sociedade. 
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4º fichas de afondamento que faciliten ao alumnado resolver problemas máis 

complexos, coñecer máis detalles que respondan a preguntas propostas ou propias do 

tema a tratar e aprender a xestionar información e estruturar o seu coñecemento. 

 

2.2. Alumnado que non ten aprobadas a Primeira Avaliación e/ou a Segunda Avaliación: 

 

Están programadas unhas actividades de reforzo e apoio en base aos indicadores de grao 

mínimo de consecución para superar a materia da primeira e segunda avaliación. 

Este alumnado poderá acceder a elas nun bloque específico no seu curso/materia da AV. 

Recibirá unha mensaxe ou correo con información individualizada. 

Estas actividades/tarefas teñen unha rúbrica deseñada para valorar as tarefas de cada 

estudante, prestando atención ás variables que indican os diferentes niveis de adquisición e 

informa de como se cualificarán. Adxunto II 

A nota final desas actividades de reforzo e apoio será de ata 5 puntos, no caso de que houbera 

unha avaliación aprobada fará media con ela para a cualificación da avaliación final ordinaria. 

 

2.3. Alumnado coa materia pendente de cursos inferiores: 
 

Están programadas unhas actividades de reforzo e apoio en base aos indicadores de grao 

mínimo de consecución para superar toda a materia definida na programación didáctica. 

Estas actividades/tarefas preséntanse nunha rúbrica deseñada para valorar as tarefas de cada 

alumno, prestando atención ás variables que indican os diferentes niveis de adquisición e 

informa de como se cualificarán (aportación á nota final). Adxunto III 

Este alumnado poderá acceder a elas na aula virtual  no bloque da profesora María José Vázquez. 

Recibirá unha mensaxe ou correo de información individualizada. 

Haberá ademais unha proba xeral tipo test, durante o mes de maio, activada ou enviada no 

momento acordado co alumnado.  

A cualificación na avaliación final ordinaria de pendentes terá a seguinte ponderación: 

• Actividades/tarefas entregadas segundo a rúbrica anexo III o 50% da nota 

• Proba xeral o 50% restante 

 

2.4. Proba extraordinaria de setembro 
 

A avaliación final extraordinaria será unha proba escrita. Estará adaptada a unha hora de 

duración. Os referentes da proba serán os indicadores de “grao mínimo de consecución para 

superar a materia” dos temas desenvoltos na primeira e segunda avaliación e incluídos na 

programación xeral da materia e colgados na páxina web do centro. 
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En previsión á posibilidade de non poder facer a proba de forma presencial, deseñaranse unhas 

tarefas de reforzo, competenciais e personalizadas. Serán entregadas en xuño e terán a dobre 

finalidade de apoiar na preparación da materia e substituír, se fora necesario, a proba 

extraordinaria presencial. Neste caso as tarefas terán unha data máxima de entrega que 

coincidirá co calendario de proba extraordinaria de setembro. 

 



TERCEIRO TRIMESTRE Xeografía e Historia  
 

  INSTRUMENTOS 
Excelente 

(4 puntos) 

Notable 

(3 puntos) 

Ben 

(2 puntos) 

Insuficiente 

(1 punto) 

Cualificación 

(máximo 4) 

 
Dez fichas de 
reforzo  
 

Todas as respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A maioría das respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A metade das respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

A maioría das respostas 
non son claras, precisas e 
concisas. Entrega despois 
dunha semana do remate 
do prazo. 

 
 
 

 
Catro exercicios 
“Saber facer” 

Todas as respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A maioría das respostas 
son claras, precisas e 
concisas.  Cumpre os 
prazos. 

A metade das respostas 
son claras, precisas e 
concisas.  Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

A maioría das respostas 
non son claras, precisas e 
concisas.  Entrega despois 
dunha semana do remate 
do prazo. 

 
 

 
Catro tarefas 
finais 

Responde con 
amplitude e 
razoadamente todos os 
apartados.  Cumpre os 
prazos. 

Responde razoadamente 
todos os apartados.  
Cumpre os prazos. 

Responde a maioría dos 
apartados con certo 
razoamento. Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

Non responde a maioría 
dos apartados ou o fai 
sen razoar. Entrega 
despois dunha semana do 
remate do prazo. 

 
 

 
Dúas fichas de 
afondamento 

Todas as respostas 
son amplas, claras e 
mostra un bo 
coñecemento da 
materia. Cumpre os 
prazos. 

Responde todas as 
cuestións, a maioría 
son amplas, claras, 
mostra un bo 
coñecemento da materia. 
Cumpre os prazos. 

Responde a maioría das 
cuestións, demostra 
certo coñecemento da 
materia.   Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

Non responde a maior 
parte das cuestións. 
Entrega despois dunha 
semana do remate do 
prazo. 

 
 
 

 

    CUALIFICACIÓN GLOBAL 
(máximo 16 puntos) 

 

De 16 a 15 puntos na rúbrica incrementa 2 puntos a nota final do curso De 14 a 13 puntos na rúbrica incrementa 1,5 puntos a nota final do curso 

De 12 a 10 puntos na rúbrica incrementa 1 punto a nota final do curso De 9 a 7 puntos na rúbrica incrementa 0,5 puntos a nota final do curso 

Inferior a 6 puntos na rúbrica non incrementa a nota final do curso  



 

AVALIACIÓNS SUSPENSAS XEOGRAFÍA E HISTORIA 
(ADXUNTO II) 

 

 

 

 

  

INSTRUMENTO 
Sobresaínte 

(10-9) 

Notable 

(8-7) 

Ben 

(5-6) 

Insuficiente 

(4-1) 

 
Fichas de 
reforzo e apoio 

Todas as respostas 
son amplas, claras e 
mostra un bo 
coñecemento da 
materia. Cumpre os 
prazos. 

Responde todas as 
cuestións, a maioría 
son amplas, claras, 
mostra un bo 
coñecemento da materia. 
Cumpre os prazos. 

Responde a maioría das 
cuestións, demostra 
certo coñecemento da 
materia.   Entrega 
despois do remate do 
prazo. 

Non responde a maior 
parte das cuestións. 
Entrega despois do prazo 
establecido. 



 

Materia pendente XEOGRAFÍA E HISTORIA 
(ADXUNTO III) 

 

 

 

 

  

INSTRUMENTO 
Sobresaínte 

(10-9) 

Notable 

(8-7) 

Ben 

(5-6) 

Insuficiente 

(4-1) 

Cualificación 

 

 
Fichas de 
reforzo e apoio 

Todas as respostas 
son amplas, claras e mostra 
un bo coñecemento da 
materia. Cumpre os prazos. 

Responde todas as 
cuestións, a maioría 
son amplas, claras, mostra 
un bo coñecemento da 
materia. Cumpre os prazos. 

Responde a maioría das 
cuestións, demostra certo 
coñecemento da materia.   
Entrega despois do remate 
do prazo. 

Non responde a maior 
parte das cuestións. 
Entrega despois do 
prazo establecido. 

  

50% 

Proba oral 
materia do 
curso 
 

 

Nota do exame online 
 

  

50% 

     

Cualificación final 

  

100% 


