
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DE  CIENCIAS  SOCIAIS.  6º CURSO.   

UNIDADE 1.  O RELEVO E A HIDROGRAFÍA EN ESPAÑA. 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  

•  Describir as características máis 
destacadas do relevo de España. 

•  Situar a Meseta e describir as súas 
características xerais e os principais 
elementos do relevo da Meseta. 

•  Describir os principais elementos do 
relevo que bordean a Meseta e situar as 
súas depresións exteriores. 

•  Coñecer o relevo insular e as súas 
características xerais. 

•  Localizar as costas da península e 
describir as súas principais características 
e elementos. 

•  Coñecer o relevo de Galicia. 

•  Coñecer o medio en España e en 
Galicia, o medio natural, os problemas 
ambientais e os espazos protexidos. 

•  Nomear e localizar no mapa as 
diferentes vertentes hidrográficas e os 
grandes ríos de España.  

•  Coñecer e identificar as principais 
características dos ríos de España 
segundo a vertente á que pertencen.  

•  Coñecer e identificar as principais 
características da hidrografía nos 
arquipélagos canario e balear. 

•  Utilizar con rigor e precisión o 
vocabulario adquirido sobre a paisaxe dos 
ríos, os seus elementos e as súas 
características. 

•  Realizar traballos e presentacións a nivel 
individual e grupal que supoñan a busca, a 
selección e a organización de textos e 
imaxes de carácter xeográfico.  

 

•  O relevo de España: características 
xerais. O mapa físico de España. 

  1.  Describir e explicar as características 
xerais do relevo de España. 

  1.1.  Describe as características máis 
destacadas do relevo de España. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

•  O relevo do interior peninsular: a 
Meseta e os seus sistemas 
montañosos; os sistemas montañosos 
que bordean a Meseta, os sistemas 
montañosos exteriores á Meseta; as 
depresións exteriores á Meseta. 

  2.  Describir e situar o relevo de interior 
de España. 

  2.1.  Describe e explica as diferentes 
unidades que forman o relevo do 
territorio español. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

•  O relevo de costa de España. 

 

  3.  Coñecer as costas españolas.   3.1.  Describe as características 
principais das costas da península 
e dos arquipélagos balear e 
canario. 

CCL 

CMCT, 

CD 

•  O relevo de Galicia. 

 

  4.  Coñecer o relevo de Galicia.   4.1.  Coñece e sitúa nun mapa o relevo 
de Galicia. 

CMCT, 

CD,  

CAA 

•  Os espazos protexidos de España e 
de Galicia. A intervención humana no 
medio. 

  5.  Explicar que é un espazo protexido e 
coñecer as principais características 
dun parque nacional. 

  5.1.  Sitúa nun mapa os principais 
espazos protexidos de España. 

CMCT, 

CD 

•  A hidrografía. O río; elementos e 
características dun río. 

 

  6.  Explicar que é un río e cales son os 
seus principais elementos. 

  7.  Coñecer as características dos ríos e 
os factores que as determinan. 

  6.1.  Define río e explica os principais 
elementos que o compoñen. 

  7.1.  Coñece as características dos ríos e 
os factores  
que as determinan. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

•  Concas e vertentes hidrográficas. 

•  Os ríos da vertente cantábrica: os ríos 
que desembocan no mar Cantábrico. 

•  Os ríos da vertente atlántica: os ríos 
que desembocan no océano Atlántico. 

•  Os ríos da vertente mediterránea: os 
ríos que desembocan no mar 
Mediterráneo 

•  A hidrografía dos arquipélagos. 

  8.  Nomear e localizar no mapa os ríos 
que desembocan nas tres vertentes 
peninsulares. 

  9.  Coñecer as características das 
augas dos arquipélagos. 

  8.1.  Nomea e localiza no mapa os ríos 
que desembocan  
nas tres vertentes peninsulares.  

  9.1.  Coñece as características das augas 
das Illas Baleares e das Illas 
Canarias. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

 
 
 
 
 



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DE  CIENCIAS  SOCIAIS.  6º CURSO.   

UNIDADE 1.  O RELEVO E A HIDROGRAFÍA EN ESPAÑA. 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

Esta unidade didáctica ten como obxectivo o estudo do relevo e dos ríos de España. Os devanditos contidos trataranse de acordo coa seguinte secuencia didáctica, que é a que se suxire para 

ter un eixe condutor sobre o que fundamentar o proceso de ensinanza-aprendizaxe:  
• Lembraremos e afianzaremos os contidos que sobre o relevo de interior e as costas se iniciaron en cursos anteriores.  
• Seguidamente, analizaremos e desenvolveremos a paisaxe de interior da península ibérica centrando a atención na Meseta e nos seus sistemas montañosos, os sistemas que a bordean, os 

sistemas montañosos exteriores a ela e as dúas depresións exteriores á Meseta.  
• Analizaremos a paisaxe costeira de xeito xeral para seguir cunha presentación máis específica das costas atlánticas e das costas mediterráneas peninsulares.  
• Seguiremos co estudo do relevo de Galicia e dos espazos protexidos de España e de Galicia.  

• Recordaremos tamén e afianzaremos os contidos sobre os ríos que se iniciaron en cursos anteriores:  os seus elementos e as súas características. Igualmente, repasaranse aquelas 
aprendizaxes que se adquiriron nas unidades didácticas anteriores, principalmente os mapas físicos, a localización da península ibérica e os territorios que forman España.  
• Iniciarase a unidade didáctica cunha aproximación ao concepto de río, aos seus elementos e ás súas características.  

• A continuación, analizaremos e desenvolveremos as características dos ríos segundo a vertente na que desembocan.  
• Seguidamente estudaremos a hidrografía nos arquipélagos.  

• Nas últimas páxinas desenvolveranse dúas tarefas competenciais, co fin de adquirir o logro das competencias básicas, en relación cos contidos tratados ao longo da unidade, así como un 

repaso desta para afianzar os devanditos contidos e os do segundo trimestre do curso. 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade. 

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 

unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No 

caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese valorar 

con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a cualificación máxima da 

proba será de 10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a 

rúbrica correspondente á unidade. 

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía   

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta. 

 As probas de avaliación por competencias. 

 A observación directa. 

 Rexistros de avaliación, rúbricas... 



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DE  CIENCIAS  SOCIAIS.  6º CURSO.   

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA 

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Actividades de reforzo.  

 Reforzo individual por parte do/a titor/a. 

 Apoios no Centro. 

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade. 

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica. 

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...  

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo.  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias Sociais. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO 

Comunicación lingüística.  Comprender o sentido dos textos escritos. Le de forma comprensiva o texto «O río ao que lle gustaba o viño», así como os 
diferentes contidos e tarefas desenvolvidos na unidade, de forma individual  

e colectiva.  

Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicarlle as estratexias de resolución de 
problemas  a calquera situación problemática.  

Resolve problemas matemáticos relacionados coa lonxitude dos ríos españois. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais para a construción 
de coñecemento.  

Utiliza as TIC para a busca de información nas actividades consideradas e a 
elaboración de traballos (ríos máis longos do mundo...). 

Aprender a aprender. Xerar estratexias para aprender en distintos 

contextos de aprendizaxe.  

Aplica os contidos e as aprendizaxes relacionadas cos traballos que se realizan 

sobre os ríos  
da súa comunidade. 

Intelixencias múltiples: desenvolver as distintas 

intelixencias múltiples. 
Ten capacidade para planificar e desenvolver  
as tarefas. 

Competencias sociais e cívicas. Involucrarse ou promover accións cun fin social.  É consciente e pon en práctica normas para aforrar auga e conservar limpos os 
ríos. 

Educación en valores: aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos distintos valores. 

Esfórzase e persevera na súa aprendizaxe: atende, participa e realiza as 
actividades con interese. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Ser constante no traballo superando as 
dificultades. 

Identifica os seus erros na tarefa. 

Conciencia e expresións culturais. Elaborar traballos e presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve o sentido do gusto e a estética á hora de realizar o diagrama de barras 
sobre a lonxitude dos ríos, así como noutros traballos. 

PLAN DE FOMENTO DA 

LECTURA 
Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais. 

 

 

 



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  CIENCIAS  SOCIAIS.  6º CURSO.   

UNIDADE 2. O MEDIO FÍSICO DE EUROPA. OS PROBLEMAS AMBIENTAIS. 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  

•  Identificar as principais 
unidades do relevo de Europa 
os seus climas e a súa rede 
hidrográfica, localizándoas nun 
mapa. 

•  Describir os principais 
elementos do relevo do 
continente europeo. 

•  Analizar e localizar o relevo de 
costas de Europa e describir as 
súas principais características e 
elementos. 

•  Coñecer a hidrografía de 
Europa. Os elementos e 
características dos mares, 
lagos, ríos... 

•  Coñecer o clima das zonas 
temperada e fría propias do 
clima europeo. 

•  Explicar a influencia do 
comportamento humano no 
medio natural, identificando o 
uso sustentable dos recursos 
naturais propoñendo unha serie 
de medidas necesarias para o 
desenvolvemento territorial 
sustentable das sociedades, 
especificando os seus efectos 
positivos. 

•  Explicar as consecuencias que 
teñen as nosas accións cotiás 
sobre o medio e que poden 
impedir o freo do cambio 
climático e, xa que afectarlle ao 
noso futuro.  

•  O relevo de interior de 
Europa: as grandes chairas e 
mesetas. Os macizos e os 
sistemas montañosos. 

 

  1.  Describir e localizar o relevo 
de interior do continente 
europeo. 

  1.1.  Explica as características do 
relevo de interior de Europa. 

CCL,  

CMCT, 

CD  

  1.2.  Localiza nun mapa as principais 
unidades do relevo de interior de 
Europa. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

•  O relevo de costa de Europa: 
penínsulas, golfos, cabos, 
fiordes, rías e illas. 

 

  2.  Describir e explicar as 
características xerais do 
relevo de costa de Europa. 

  2.1.  Describe as características máis 
destacadas do relevo costeiro 
de Europa. 

CCL,  

CMCT, 

CD  

  2.2.  Localiza nun mapa e explica as 
diferentes unidades que forman 
o relevo costeiro do territorio 
europeo. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

•  A hidrografía de Europa. 
Océanos e mares que rodean 
a Europa. Lagos e ríos 
europeos. 

  3.  Coñecer a hidrografía. Os 
elementos e características 
dos ríos e lagos europeos. 

3.1.  Recoñece os principais 
elementos e características dos 
ríos e lagos europeos. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

•  O clima, a vexetación e a 
fauna de Europa: os climas 
da zona temperada, os climas 
da zona fría.  

  4.  Explicar e describir os 
diferentes tipos de clima de 
Europa. 

  4.1.  Clasifica os climas europeos. CCL,  

CMCT, 

CD 

•  Os problemas ambientais: a 
degradación, a contaminación 
e a sobreexplotación de 
recursos. 

•  Conservación e protección do 
medio natural: a acumulación 
de residuos. A reciclaxe. 

 
 
 

  5.  Explicar a influencia do 
comportamento humano no 
medio natural.. 

 

  5.1.  Describe e analiza o efecto da 
acción humana na conservación 
e transformación do medio 
natural. 

CCL,  

CMCT, 

CD, 

CAA 

5.2.  Explica algúns efectos de 
contaminación sobre as 
persoas, animais, plantas e os 
seus ámbitos, e achega 
alternativas para previla ou 
reducila. 

 

CCL,  

CMCT, 

CD 

 



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  CIENCIAS  SOCIAIS.  6º CURSO.   

UNIDADE 2. O MEDIO FÍSICO DE EUROPA. OS PROBLEMAS AMBIENTAIS. 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

A presente unidade didáctica ten como obxecto de estudo afondar en contidos tratados en niveis anteriores, concretamente ampl iando aqueles que versan sobre o relevo, a 

hidrografía e o clima do continente europeo. Os devanditos contidos trataranse realizando a seguinte secuencia didáctica, que é a que se suxire para ter un eixe condutor sobre o 
que fundamentar o proceso de ensinanza-aprendizaxe:  
•  Recordaremos e afianzaremos os contidos que sobre o relevo se iniciaron en cursos anteriores, e repasaranse aquelas aprendizaxes que se adquiriron sobre os mapas físicos e 

a localización do continente europeo. 
•  Iniciarase a unidade didáctica cunha visión das características xerais do relevo do continente.  
•  Deseguido, analizaremos e desenvolveremos a paisaxe de interior do continente europeo centrándonos en primeiro lugar no re levo de interior organizado arredor dunha gran 

chaira central rodeada de mesetas, macizos antigos e cordilleiras.  
•  Continuaremos analizando a paisaxe costeira e os distintos accidentes xeográficos que presenta: penínsulas, golfos, cabos,  fiordes, rías e illas. 
•  Continuaremos co estudo da hidrografía de Europa. As características principais dos océanos e mares, dos ríos e dos lagos europeos. 

•  Posteriormente introduciranse os contidos relacionados co clima de Europa. As características principais do clima nas zonas fría e temperada do continente. 
•  Continuaremos analizando diferentes problemas ambientais como a degradación, a contaminación e a sobreexplotación de recursos.  
•  Seguidamente, estudaranse a acumulación de recursos e a importancia da reciclaxe, así como outras accións que traballan po la mellora e polo respecto do ámbito e do medio.  

•  Nas últimas páxinas desenvolveranse dúas tarefas competenciais co fin de adquirir o logro das competencias básicas en relación cos contidos tratados ao longo da unidade, así 
como un repaso desta para afianzar os devanditos contidos. 

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade. 

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade. 

 Avaliación por competencias, probas correspondentes 

á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No 

caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese valorar 

con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a cualificación máxima da 

proba será de 10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a 

rúbrica correspondente á unidade. 

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía   

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta. 

 As probas de avaliación por competencias. 

 A observación directa. 

 Rexistros de avaliación, rúbricas... 



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  CIENCIAS  SOCIAIS.  6º CURSO.   

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA 

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Actividades de reforzo.  

 Reforzo individual por parte do/a titor/a. 

 Apoios no Centro. 

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade. 

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica. 

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...  

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias Sociais. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO 

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos escritos. Lectura comprensiva do texto «Unha scout no Pireneo francés», así como dos 

diferentes contidos, tarefas e actividades desenvolvidas na unidade, de forma 

individual e colectiva. 

Expresar oralmente, de forma ordenada e 
clara, calquera tipo de información. 

Interpretación de mapas físicos sobre o relevo e a hidrografía de Europa. 

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 

cotiás ou de materias diversas.  

Realización das tarefas e actividades propostas.  

Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Interactuar co ámbito de xeito respectuoso.  Desenvolve e recoñece actitudes favorables para a conservación e o 

mantemento do relevo e da paisaxe de Europa. 

Identificar e manipular con precisión 

elementos matemáticos (números, datos, 
distancias, porcentaxes...) en situacións 
cotiás.  

Utiliza datos numéricos, algoritmos matemáticos, porcentaxes..., para resolver 

problemas relacionados co relevo, coa hidrografía e co clima de Europa. 

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.  

Atopa información axeitada para resolver as diferentes actividades propostas.  

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento.  

Utiliza a internet para buscar información e outros recursos de aprendizaxe.  

Aprender a aprender. 

Planificar recursos necesarios e pasos que 

hai que realizar no proceso de aprendizaxe. 

Sigue os pasos establecidos para a resolución de problemas da vida cotiá e 

para organizar información dada.  

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas intelixencias 
múltiples. 

Representa ideas e conceptos en esquemas ou gráficos simples. 

Competencias sociais e cívicas. 

Coñecer e aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto da escola.  

Compórtase segundo as normas establecidas en traballos cooperativos e 
grupais. 

Educación en valores: 
Desenvolver a capacidade de diálogo cos 

demais en situacións de convivencia e 
traballo para a resolución de conflitos. 

Resolve conflitos e situacións problemáticas a través do diálogo segundo 
unhas normas establecidas.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo superando as 

dificultades. 

Identifica os seus erros na tarefa. 

Actuar con responsabilidade social e sentido 

ético no traballo. 

Colabora e participa activamente nas tarefas grupais.  

Conciencia e expresións culturais. 

Valorar a interculturalidade como unha fonte 
de riqueza persoal e cultural.  

É consciente da necesidade de establecer relacións de respecto e 
solidariedade con persoas doutras culturas que conviven no seu ámbito 
inmediato.  

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Realiza o traballo con pulcritude. 

PLAN DE FOMENTO DA LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais. 
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UNIDADE 3.  SECTORES ECONÓMICOS. EDUCACIÓN FINANCEIRA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  

•  Describir e explicar os sectores 
da produción en Europa. 

•  Describir e explicar as 
actividades do sector primario e 
do sector secundario en España.  

•  Describir e explicar as 
actividades do sector terciario en 
España.  

•  Coñecer os sectores da 
produción en Galicia. 

•  Definir o diñeiro e explicar os 
diferentes tipos de gasto e como 
xerar o aforro. 

•  Coñecer que é a empresa e para 
que serve e saber clasificalas 
segundo diversos criterios. 

•  Definir o consumo e a publicidade 
e a relación que se establece 
entre eles. 

•  Comprender un proceso industrial 
identificando os pasos que se 
levan a cabo na elaboración do 
aceite de oliva. 

 

 

•  Os sectores da produción en 
Europa: sector primario, sector 
secundario e sector terciario. 

  1.  Describir e explicar os sectores 
da produción en Europa.  

  1.1.  Describe e explica os sectores 
da produción en Europa. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

•  O sector primario e o sector 
secundario de España: a 
agricultura, a gandería, a pesca, a 
explotación forestal, a minería, as 
fontes de enerxía, as actividades 
industriais. 

 

  2.  Describir e explicar as diversas 
actividades no sector primario e 
no secundario en España.  

  2.1.  Describe e explica a agricultura 
de secaño e a agricultura  
de regadío. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

  2.2.  Explica que é a gandería e 
distingue diversos tipos de 
gandería. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

  2.3.  Describe que é a pesca e 
distingue entre pesca de altura 
e pesca de baixura. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

  2.4.  Explica que é a explotación 
forestal. 

CCL,  

CMCT, 

  3.  Describir e explicar as 
actividades do sector 
secundario en España. 

  3.1.  Describe que é a minería e 
distingue entre minas 
subterráneas e minas a ceo 
aberto. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

  3.2.  Describe e distingue entre 
fontes de enerxía tradicionais 
ou non-renovables e fontes de 
enerxía alternativas ou 
renovables. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

  3.3.  Describe e distingue o traballo 
artesanal. 

CCL,  

CMCT 

3.4. Describe as principais 
industrias de España 
distinguindo entre industrias 
de base, de bens de equipo 
e de bens de consumo. 

 

CCL,  

CMCT, 

CD 

 

 

•  O sector terciario en España: o 
comercio e o transporte, o 
turismo, outros servizos do sector 
terciario. 

   

 

4.  Describir e explicar as actividades 
do sector terciario, o comercio, o 
transporte e o turismo en 
España. 

  4.1.  Describe e explica a actividade 
comercial. 

CCL,  

CMCT, 

  4.2.  Explica e diferencia entre 
comercio interior e exterior. 

CCL,  

CMCT, 

CD 
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UNIDADE 3.  SECTORES ECONÓMICOS. EDUCACIÓN FINANCEIRA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  

 
  4.3.  Describe que é o transporte. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

  4.4.  Explica e diferencia entre 
transporte terrestre, marítimo e 
aéreo. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

  5.  Describir e explicar as 
actividades do sector terciario, o 
turismo e outras actividades 
terciarias. 

  5.1.  Describe e explica que é o 
turismo. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

  5.2.  Describe os diversos tipos ou 
actividades de turismo segundo 
o destino elixido polos turistas. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

  5.3.  Describe outros tipos de 
servizos: ensino, sanidade, 
medios de comunicación e 
servizos públicos. 

CCL,  

CMCT, 

CD 

•  Os sectores da produción en 
Galicia. 

 

  6.  Coñecer os sectores de 
produción de Galicia. 

  6.1.  Coñece a produción de Galicia 
nos sectores primario, 
secundario e terciario. 

CCL,  

CMCT 

•  O diñeiro e o aforro: o diñeiro e os 
tipos de gasto, o aforro. 

 

  7.  Definir e explicar o diñeiro e o 
aforro. 

  7.1.  Define o diñeiro e coñece a súa 
historia. 

CCL,  

CMCT, 

  7.2.  Define e explica que é o aforro. CCL,  

CMCT, 

 

 •  O consumo e a publicidade. 

 

  8.  Definir e explicar o consumo e a 
publicidade. 

  8.1.  Define o consumo. 
CCL,  

CMCT 

  8.2.  Define a publicidade e explica 
para que serve. 

CCL,  

CMCT 

•  A empresa: tipos de empresas, 
clasificación. 

  9.  Clasificar os diferentes tipos de 
empresas segundo diversos 
criterios. 

  9.1.  Clasifica as empresas segundo 
a súa actividade económica, o 
capital que as crea, o tipo de 
actividade que realizan e en 
función do número de 
traballadores que teñan. 

CMCT, 

CAA, 

CD 
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UNIDADE 3.  SECTORES ECONÓMICOS. EDUCACIÓN FINANCEIRA 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

Nesta unidade didáctica estudaremos os sectores económicos en España e Europa e en Galicia. As actividades que se desenvolven nos diferentes sectores e 
o índice de ocupación da poboación en España e en Galicia nos diferentes sectores económicos e afondarase no estudo da educación financeira, tendo en 
conta a secuencia didáctica que suxire un eixe condutor sobre o que fundamentar o proceso de ensinanza e aprendizaxe: 
•  Analizaranse as principais actividades ás que se dedica nos diferentes sectores económicos Europa, España e Galicia. Sector primario: agricultura, 

gandería, pesca e explotación forestal. Sector secundario: minería, produción de enerxía, construción e actividades industriais. Sector terciario: transporte, 
comercio e turismo. 

•  Afondaremos en conceptos relacionados co tema traballado como diñeiro, aforro, consumo, etc. 
•  Así mesmo, o noso alumnado afondará no concepto de empresa.  
•  Analizaranse as principais características das diferentes empresas segundo a súa tipoloxía. 
•  Por último, achegaremos os nosos alumnos e alumnas aos conceptos de publicidade e consumo e a relación que se establece entre eles. Intentaremos 

fomentar un consumo intelixente e responsable conectando os contidos da unidade con actitudes positivas relacionadas co aforro e co coidado do medio. 

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

para a avaliación. 

individual (cualificacións). 

loración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

colectivo. 

 

 

 

 

ión de contidos, probas correspondentes 

á unidade. 

correspondentes á unidade. 

 

 

 

 

resentacións e dramatizacións. 

 

 

Cualificación cuantitativa: 

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 

puntos. A avaliación inicial cualificarase do mesmo 

modo. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía   

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta. 

 As probas de avaliación por competencias. 

 A observación directa. 

 Rexistros de avaliación, rúbricas... 

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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 Actividades de reforzo.  

 Reforzo individual por parte do/a titor/a. 

 Apoios no Centro. 

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade. 

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica. 

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos... 

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias Sociais. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO 

Comunicación lingüística.  

Utilizar os coñecementos sobre a lingua 
para buscar información e ler textos en 
calquera situación. 

Usa diferentes medios de información para ampliar vocabulario: libro 
de texto, dicionario, ordenador... 

Aplicar os coñecementos matemáticos 
para a resolución de situacións 
problemáticas en contextos reais e en 
calquera materia. 

Interpreta oralmente os factores que inflúen no cambio climático. 

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe. 

Desenvolve capacidade para planificación e desenvolver  
as tarefas. 

Competencia dixital. 
Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Toma conciencia e pon en práctica normas de seguridade no traballo. 

Aprender a aprender. 

Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe. 

Desenvolve capacidade para planificación e desenvolver  
as tarefas. 

Intelixencias múltiples:  
Desenvolver as distintas intelixencias 
múltiples. 

Desenvolve capacidade para entender mellor a súa vida e para 
desenvolverse eficazmente. 

Competencias sociais e cívicas. 

Involucrarse ou promover accións cun 
fin social. 

Participación de forma activa na mellora e na conservación do planeta 
reducindo os factores que inflúen no cambio climático. 

Educación en valores:  
Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

Participa en diálogos e debates sobre a necesidade de respectar as 
normas de convivencia. 

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

Realiza actividades interactivas vinculadas  
á unidade. 

Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe. 

Desenvolve capacidade para planificación e desenvolver as tarefas. 

Conciencia e expresións culturais. 
Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico.  

É consciente da necesidade de respectar e valorar o patrimonio 
natural do planeta.  

PLAN DE FOMENTO DA LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais. 
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UNIDADE 4.  A POBOACIÓN E A ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

•  Coñecer como se estuda a 
poboación e como se 
contabiliza. 

•  Definir conceptos 
poboacionais que se utilizan 
para o estudo da poboación. 

•  Coñecer o crecemento natural 
e o crecemento real da 
poboación española e galega.  

•  Explicar a distribución e a 
evolución demográfica 
española e galega 
representándoas con distintas 
formas de gráficos. 

•  Clasificar a poboación 
española en relación co 
traballo. 

•  Definir como é a composición 
e organización territorial de 
España. 

•  Explicar a importancia da 
constitución para o 
funcionamento do Estado 
español.  

•  Explicar a división de poderes 
do Estado e as institucións 
que se encargan destes, así 
como as súas atribucións 
como garantías que son 
recollidas na constitución. 

•  Coñecer as institucións de 
goberno dos municipios e das 

•  A poboación de España (I): a 
natalidade e a mortalidade, a 
emigración e a inmigración. 

 

  1.  Definir conceptos 
poboacionais que se utilizan 
para o estudo da poboación. 

  1.1.  Define natalidade e 
mortalidade, crecemento 

natural e crecemento real. 

CCL, 

CSEC, 

SIEP 

•  A poboación española (II): a 
distribución da poboación, a 
poboación e as migracións, a 
poboación e o traballo. 

 

 

 

  2.  Coñecer a poboación total de 
España, o seu crecemento 
natural e o seu crecemento 
real, e a súa distribución. 

  2.1.  Coñece a poboación total de 
España, o seu crecemento 
natural e o seu crecemento 

real. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSEC, 

CD 

  2.2.  Describe a distribución 
xeográfica da poboación 

española. 

  2.3.  Coñece os movementos 
migratorios de España. 

  2.4.  Clasifica a poboación 
española en relación co 
traballo, distinguindo entre 
poboación activa e 
poboación non activa. 

•  A poboación en Galicia: unha 
distribución desigual, con 
escaso crecemento, elevada 
emigración e envellecida. 

 

 

3.  Coñecer a poboación total de 
Galicia, e as súas 
características principais. 

  3.1.  Coñece a poboación total de 
Galicia, o seu crecemento 
natural e o seu crecemento 
real. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSEC, 

CD 

 

  3.2.  Describe a distribución 
xeográfica da poboación 
galega. 

•  A organización territorial de 
España: os municipios, as 
provincias e as comunidades 
autónomas. 

4.  Definir como é a composición 
e organización territorial de 
España. 

   4.1.  Define a organización do 
territorio español. 

CCL, 

CMCT, 

CD   4.2.  Describe a formación dos 
municipios. 



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE  CIENCIAS  SOCIAIS.  6º CURSO.   

comunidades autónomas, así 
como as súas funcións e 
atribucións respectivas. 

•  Traballar con datos reais de 
poboación e facer e interpretar 
pirámides de poboación. 

•  Desenvolver estratexias de 
respecto á diversidade 
humana e cultural da 
poboación española. 

 

  4.3.  Describe e identifica as 
provincias e as comunidades 
autónomas. 

•  O goberno de España: a 
constitución, o xefe de Estado, 
o goberno central, a cortes 
xerais e os tribunais de 
xustiza.  

 

  5.  Explicar a importancia da 
constitución para o 
funcionamento do Estado 
español. 

  5.1.  Identifica os principios 
democráticos máis 
importantes establecidos na 
constitución. 

CAA, 

CMCT, 

CSEC, 

CEC 

  6.  Comprender a división de 
poderes do Estado e as 
institucións que se encargan 
destes, así como as 
atribucións recollidas na 
constitución para cada un 
deles. 

  6.1.  Identifica o poder executivo, 
o goberno central, e explica 
a súa composición e o seu 
labor. 

CSEC, 

CEC, 

CMCT 

 
  6.2.  Identifica o poder lexislativo, 

as cortes xerais e as 
cámaras que a compoñen, e 
explica a súa función e 
organización. 

  6.3.  Coñece as funcións dos 
xuíces e maxistrados que 
compoñen os tribunais de 
xustiza, o poder xudicial. 

•  Os gobernos municipal e 
autonómico: o goberno 
municipal e o goberno 
autonómico.  

 

  7.  Coñecer as institucións de 
goberno dos municipios, das 
provincias e das 
comunidades autónomas e as 
súas atribucións. 

  7.1.  Coñece os municipios, o 
goberno municipal e os 
concellos. 

CSEC, 

CEC, 

CMCT 

  7.2.  Coñece as provincias e as 
súas deputacións. 

7.3. Coñece as comunidades 
autónomas, o estatuto de 
autonomía e as 
institucións de goberno da 
comunidade. 
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•  A representación da 
poboación, gráficos e 
pirámides 

 

    8.  Representar e interpretar a 
poboación en diversos 
gráficos e en pirámides. 

  8.1.  Representa a poboación en 
gráficos de columnas e 
circulares e pirámides. 

CSEC, 

CEC, 

CMCT, 

CD 

 A diversidade humana e 
cultural da poboación 
española. 

   9.  Respectar a diversidade 
humana e cultural da 
poboación española. 

  9.1.  Recoñece a diversidade 
cultural e humana da 
poboación e mostra unha 
posición activa de respecto.  

CSEC, 

CEC, 

CMCT 

 
 
 
 

UNIDADE 4.  A POBOACIÓN E A ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

Nesta unidade didáctica estudaremos o papel de España na Unión Europea a partir do coñecemento da composición e dos obxectivos da Unión Europea. 
•  Iniciarase a unidade didáctica coa localización e límites de Europa.   
•  Estudaremos os países que forman parte dela e os fins da UE. Tamén coñeceremos as vantaxes de formar parte da Unión Europea como o libre mercado ou 

a libre circulación entre os países membros. 
•  Estudaremos a historia da Unión Europea, os seus principais tratados, os inicios da Comunidade Económica Europea co ano de fundación polos países 

fundadores e os anos de incorporación do resto dos países membros.  
•  Coñeceremos as diversas institucións da Unión Europea, desde o Parlamento Europeo ata o Tribunal de Contas e o Tribunal de Xustiza Europeo, pasando 

polo Consello de Europa e a Comisión Europea.  
•  Tamén nos anticiparemos ao futuro próximo coñecendo o nome dos países que se postulan como futuras incorporacións á Unión Europea e ás súas 

institucións. 
•  Finalmente coñeceremos as vantaxes de ser cidadáns europeos. 

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas creadas 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade. 

Cualificación cuantitativa: 

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 
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para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Avaliación de contidos, probas correspondentes 

á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 

puntos. A avaliación inicial cualificarase do mesmo 

modo. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía   

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta. 

 As probas de avaliación por competencias. 

 A observación directa. 

 Rexistros de avaliación, rúbricas... 

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA 

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Actividades de reforzo.  

 Reforzo individual por parte do/a titor/a. 

 Apoios no Centro. 

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade. 

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica. 

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos... 

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias Sociais. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO 

Comunicación lingüística.  
Expresar oralmente, de xeito ordenado e 
claro, calquera tipo de información. 

Realiza exposicións orais, de forma clara e ordenada, de contidos 
relacionados coa organización de Europa que manifesten a 
comprensión de textos orais e escritos. 

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Aplicar os coñecementos matemáticos 
para a resolución de situacións 
problemáticas en contextos reais e en 
calquera materia. 

Resolve problemas matemáticos aplicados á vida cotiá relacionados 
con España e coa Unión Europea. 

Competencia dixital. 
Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Realiza actividades interactivas vinculadas á unidade. 

Aprender a aprender. 

Planificar os recursos necesarios e os 
pasos que hai que realizar no proceso 
de aprendizaxe. 

Ten capacidade para planificar e desenvolver as tarefas. 

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples. 

Desenvolve capacidade para entender a propia vida interior para 
desenvolverse eficazmente na vida. 

Competencias sociais e cívicas. 
Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Desenvolve actitudes de colaboración e participación na elaboración 
das tarefas finais e noutras actividades. 
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Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Participa en diálogos e debates sobre acontecementos e a situación 
política. 

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Participa de xeito activo e comprometido nas actividades de clase en 
xeral e no desenvolvemento de técnicas cooperativas e colaboradoras 
especialmente. 

Conciencia e expresións culturais. 
Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Desenvolve o sentido do gusto e da estética á hora de realizar 
actividades plásticas e creativas. 

PLAN DE FOMENTO DA LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais. 
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UNIDADE 5.  ESPAÑA NO SÉCULO XIX. 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

• Coñecer España na Idade 

Contemporánea: o século XIX.  

• Achegarse aos principais 
acontecementos da Idade 
Contemporánea como a guerra da 
Independencia e o labor das 

Cortes de Cádiz (1808-1813).  

• Analizar a evolución política 
desde o reinado de Fernando VII 
ata a rexencia de María Cristina 

(1814-1902).  

• Identificar as transformacións 
económicas e sociais do século 

XIX.  

• Analizar as manifestacións 
artísticas e o desenvolvemento da 
cultura da España do século XIX. 

• España na Idade 
Contemporánea: o século XIX.  

 

1. Describir as grandes etapas 
políticas do século XIX en España, 
desde a guerra da Independencia 
ata a rexencia de María Cristina, 
así como as consecuencias na 
súa comunidade.  

 

1.1. Elabora un eixe cronolóxico 
cos reinados e coas etapas 
políticas de España no século XIX.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

• A guerra da Independencia e o 
labor das Cortes de Cádiz (1808-
1813).  

 

1.2. Describe as grandes etapas 
políticas da historia de España 
desde 1808 ata 1902.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

1.3. Explica a guerra da 
Independencia e as súas 
consecuencias.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

1.4. Analiza a Constitución de 
Cádiz.  

CMCT, 
CD, 
CAA 

1.5. Describe as principais 
diferenzas entre unha monarquía 
absoluta e unha monarquía 
parlamentaria.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

• A evolución política: desde o 
reinado de Fernando VII ata a 
rexencia de María Cristina 
(1814-1902).  

 

1.6. Identifica os principais grupos 
ou partidos políticos xurdidos ao 
longo do século XIX.  

CMCT, 
CD 

1.7. Define o carlismo e explica as 
súas ideas principais.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

1.8. Explica as consecuencias da 
primeira guerra carlista.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

 
 
 
 
 
 
• As transformacións económicas 
e sociais do século XIX.  

 

 
 
 
 
 
 
2. Analizar as grandes 
transformacións económicas da 
España do século XIX, 
especificando as que se levaron a 
cabo na agricultura, na industria e 

2.1. Investiga e explica a vida cotiá 
dunha localidade da súa 
comunidade no século XIX, nos 
seus aspectos social, económico 
(comercial, artesanal e agrícola) e 
urbanístico.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

2.2. Explica as grandes 
transformacións sociais e 
económicas de España no século 
XIX.  

 

CCL, 
CMCT, 

CD 
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UNIDADE 5.  ESPAÑA NO SÉCULO XIX. 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

nos transportes, e a súa 
repercusión concreta na vida 
cotiá. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Analiza o proceso de 
industrialización de España e as 
súas diferenzas respecto aos 
países máis avanzados de Europa.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

2.4. Relaciona as dificultades do 
transporte e do comercio interior 
cos condicionamentos xeográficos, 
explicando a importancia da rede 
de ferrocarrís.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

3. Explicar as características da 
nova sociedade de clases, 
comparándoa coa sociedade 
estamental do Antigo Réxime. 

3.1. Describe os distintos grupos 
que formaban a sociedade de 
clases.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

3.2. Explica as características 
principais da burguesía e da clase 
obreira no século XIX.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

• Arte e cultura da España do 
século XIX.  

 

4. Diferenciar as correntes 
artísticas e culturais da España do 
século XIX, citando obras e 
autores representativos de cada 
unha delas. 

4.1. Describe en orde cronolóxica 
os principais movementos 
artísticos e culturais da España do 
século XIX, e cita os seus 
representantes máis significativos.  

CCL, 
CMCT, 

CD 
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UNIDADE 5.  ESPAÑA NO SÉCULO XIX. 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

Nesta unidade didáctica estudaremos a historia de España na Idade Contemporánea. 

•  Partiremos da Guerra da Independencia, seguindo coas Cortes de Cádiz e cos reinados de Fernando VII e Isabel II. 

•  Tamén se estudará a Primeira República, o reinado de Alfonso XII e a rexencia de María Cristina. 

•  Continuaremos coa análise das transformacións económicas e sociais do século XIX. 

•  Así mesmo, ofreceráselle ao noso alumnado unha análise das manifestacións artísticas e literarias do século XIX. 

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas creadas 

para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade. 

 Avaliación de contidos, probas correspondentes 

á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 

puntos. A avaliación inicial cualificarase do mesmo 

modo. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía   

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta. 

 As probas de avaliación por competencias. 

 A observación directa. 

 Rexistros de avaliación, rúbricas... 

  

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA 
MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Actividades de reforzo.   Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade. 
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 Reforzo individual por parte do/a titor/a. 

 Apoios no Centro. 

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica. 

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos... 

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias Sociais. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO 

Comunicación lingüística.  
Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Le de forma comprensiva  
o texto «Os trens do avó», así como os diferentes contidos e tarefas 
desenvolvidos na unidade, de forma individual e colectiva.  

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Manexar a linguaxe matemática con 
precisión en calquera contexto. 

Resolve problemas matemáticos aplicados á vida cotiá e relacionados 
coas actividades que se levaron a cabo durante a Idade 
Contemporánea (século XIX). 

Competencia dixital. 
Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Usa e manexa táboas, gráficos e imaxes para a recollida de 
información. 

Aprender a aprender. 

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.  

Aplica os contidos e aprendizaxes relacionadas coa Idade 
Contemporánea en España. 

Intelixencias múltiples: desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples. 

É quen de planificar e desenvolver as tarefas. 

Competencias sociais e cívicas. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Desenvolve actitudes de colaboración e participación na elaboración 
das tarefas finais e noutras actividades. 

Educación en valores: aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Esfórzase e persevera na súa aprendizaxe: atende, participa e realiza 
as actividades con interese. 

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 

Ser constante no traballo superando as 
dificultades. 

Identifica os seus erros na tarefa. 

Conciencia e expresións culturais. 
Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Realiza o traballo con pulcritude. 

PLAN DE FOMENTO DA LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais. 
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UNIDADE 6.  ESPAÑA NOS SÉCULOS XX E XXI 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

• Dar a coñecer España na Idade 
Contemporánea: os séculos XX e 

XXI.  

• Coñecer o reinado de Alfonso 
XIII e a ditadura de Primo de 

Rivera (1902-1931).  

• Estudar a Segunda República e a 
Guerra Civil (1931-1939), a 
ditadura de Franco (1939- 1975), a 
transición á democracia e a 
Constitución de 1978.  

• Analizar a nosa historia recente. 
A organización política da España 

actual.  

• Coñecer o papel de España na 

Unión Europea.  

• Analizar as manifestacións 
artísticas e o desenvolvemento da 
cultura da España dos séculos XX 
e XXI. 

• España na Idade 
Contemporánea: os 
séculos XX e XXI.  

1. Describir as grandes etapas políticas 
do século XX en España, desde o 
reinado de Alfonso XIII ata os nosos días, 
explicando as características xerais de 
cada unha delas e a incidencia destas na 
súa comunidade.  

 

1.1. Describe os principais feitos do 
reinado de Alfonso XIII, incluída a 
ditadura de Primo de Rivera.  

CCL, 
CAA 

1.2. Explica as causas que levaron 
á proclamación da Segunda 
República, as súas reformas e os 
seus problemas.  

CCL, 
CSC, 
CAA 

• O reinado de Alfonso 
XIII e a ditadura de Primo 
de Rivera (1902-1931).  

1.3. Identifica as causas e as 
consecuencias da Guerra Civil.  

CCL, 
CSC, 
CD, 
CAA 

• A Segunda República e 
a Guerra Civil (1931-
1939). A ditadura de 
Franco (1939-1975). 

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

CCL, 
CD, 

CMCT 

1.5. Explica a evolución de España 
durante o franquismo.  

CCL, 
CSC, 
CAA, 

CMCT 

1.6. Sitúa nunha liña do tempo os 
principais acontecementos 
históricos desde 1939 ata 1975.  

CCL, 
CMCT, 
CAA 

1.7. Explica en que se diferenza 
unha ditadura dunha democracia.  

CCL, 
CAA 

1.8. Sitúa nunha liña do tempo os 
principais acontecementos 
históricos desde 1975 ata os nosos 
días.  

CCL, 
CD, 
CAA 

• A transición á 
democracia e a 
Constitución de 1978. 

 

2. Analizar a Constitución de 1978 como 
base da nosa democracia, relacionándoa 
coa organización política da España 
actual. 

2.1. Identifica, respecta e valora a 
Constitución de 1978 como base da 
nosa democracia.  

CCL 

2.2. Recoñece a democracia como 
a forma de goberno que vela polos 
dereitos de todos os cidadáns, e 
explica como se constitúe un 
goberno democrático.  

CCL, 
CSC, 
CAA 

• A nosa historia recente. 
A 
organización política da 
España  

2.3. Identifica e explica algúns 
artigos da Constitución española 
relativos aos dereitos e deberes dos 
cidadáns.  

CCL, 
CSC, 
CAA 
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actual.  2.4. Describe a organización actual 
do Estado español e a función das 
súas principais institucións.  

CCL, 
CSC, 
CCEC 

• España na Unión 
Europea.  

 

3. Describir o proceso de integración de 
España en Europa, explicando que é a 
Unión Europea, a súa historia, as súas 
principais institucións e os seus 
obxectivos políticos e económicos. 

3.1. Explica que é a Unión Europea.  CCL 

3.2. Describe o proceso de 
integración de España na Unión 
Europea.  

CCL, 
CAA 

3.3. Identifica as principais 
institucións da Unión Europea.  

CCL, 
CAA 

• Arte e cultura da España 
dos séculos XX e XXI.  
 

4. Diferenciar as correntes artísticas e 
culturais da España dos séculos XX e 
XXI, citando obras e autores 
representativos de cada unha delas.  

4.1. Describe en orde cronolóxica 
os principais movementos artísticos 
e culturais da España dos séculos 
XX e XXI, e cita os seus 
representantes máis significativos.  

CCL, 
CCEC, 

CD, 
CAA, 

CMCT 

 

 
UNIDADE 6.  ESPAÑA NOS SÉCULOS XX E XXI 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

Nesta unidade didáctica imos continuar co estudo da historia de España na Idade Contemporánea. Nesta ocasión, centrarémonos nos séculos XX e XXI. 

•  Comezaremos estudando o reinado de Alfonso XIII, a ditadura de Primo de Rivera e a Segunda República. 

•  Tamén se estudará a Guerra Civil e a ditadura de Franco. 

•  Continuaremos coa análise da transición e coa Constitución de 1978, ata a organización política actual. 

•  Estudaremos o papel de España na Unión Europea. 

•  Así mesmo, ofreceráselle ao noso alumnado unha análise das manifestacións artísticas e literarias dos séculos XX e XXI. 

 

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas creadas 

para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade. 

 Avaliación de contidos, probas correspondentes 

á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 

puntos. A avaliación inicial cualificarase do mesmo 

modo. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía   

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta. 

 As probas de avaliación por competencias. 

 A observación directa. 

 Rexistros de avaliación, rúbricas... 

  

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA 

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Actividades de reforzo.  

 Reforzo individual por parte do/a titor/a. 

 Apoios no Centro. 

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade. 

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica. 

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos... 

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias Sociais. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO 

Comunicación lingüística.  
Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Le de forma comprensiva o texto «Cóntame como pasou», así como 
os diferentes contidos e tarefas desenvolvidos na unidade, de forma 
individual e colectiva.  

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Manexar a linguaxe matemática con 
precisión en calquera contexto. 

Resolve problemas matemáticos aplicados á vida cotiá e relacionados 
coas actividades que se levaron a cabo durante a Idade 
Contemporánea (séculos XX e XXI). 

Competencia dixital. 
Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Usa e manexa táboas, gráficos e imaxes para a recollida de 
información. 

Aprender a aprender. 

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.  

Aplica os contidos e aprendizaxes relacionadas coa Idade 
Contemporánea en España. 

Intelixencias múltiples: desenvolver as É quen de planificar e desenvolver as tarefas. 
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distintas intelixencias múltiples. 

Competencias sociais e cívicas. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Desenvolve actitudes de colaboración e participación na elaboración 
das tarefas finais e noutras actividades.  

Educación en valores: aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Esfórzase e persevera na súa aprendizaxe: atende, participa e realiza 
as actividades con interese. 

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 

Ser constante no traballo superando as 
dificultades. 

Identifica os seus erros na tarefa. 

Conciencia e expresións culturais. 
Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Realiza o traballo con pulcritude. 

PLAN DE FOMENTO DA LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais. 

 


