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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. 1ª Avaliación

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico
Contidos

Estándares de Aprendizaxe

 B1.1. Concepto de xeografía. Métodos e ferramentas propias da disciplina.

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

 B1.2. Características do espazo xeográfico. Concepto de paisaxe como  XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas.

resultado da interacción entre factores naturais e culturais. Desenvolvemento
 XHB1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas.
sustentable.
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 B1.3. Representación gráfica do espazo xeográfico a distintas escalas.

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

 B1.4. Planos e mapas: compoñentes e análise. O mapa topográfico nacional  XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de traballo do xeógrafo.

a escala 1:50.000.

 XHB1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas.
 B1.5. Técnicas cartográficas.

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

 B1.6. Obtención e interpretación da información cartográfica. Imaxes de  XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, comentando as características do espazo

satélite.

xeográfico.
Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica

 B2.1. España e a súa singularidade xeográfica: unidade e diversidade.

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

 B2.2. Relevo español: diversidade xeomorfolóxica. Localización dos  XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son similares e diferentes do territorio peninsular e insular.

principais accidentes xeográficos.
 B2.3. Evolución xeolóxica do territorio español como conformadora das  XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España.

diferentes morfoestruturas.
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 B2.4. Litoloxía peninsular e insular e formas de modelaxe.

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

 B2.5. Identificación das unidades do relevo español peninsular e insular, e os  XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación do territorio español.

trazos de cada unha.

 B2.6. Corte topográfico: realización e análise.

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

 B2.7. Concepto de solo. Os solos en España: variedade edáfica e as súas  XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de España.

características.

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

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación
 B3.1. Clima e tempo atmosférico. Factores xeográficos, dinámica atmosférica  XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España.

e elementos do clima.
 B3.2. Dominios climáticos españois: as súas características e representación  XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os elementos característicos.

en climogramas.
 B3.3. Dominios climáticos españois: factores limitantes.

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

 B3.4. Variabilidade climática. Temperatura e precipitación.

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

 B3.5. Situacións sinópticas e tipos de tempo atmosférico en España.

 XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas estacións climatolóxicas.
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 XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos de tempo atmosférico.
 B3.6. Mapas do tempo, altura e superficie: análise e interpretación.

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

estación do ano correspondente.
 B3.7. Escenarios de cambio climático en diferentes dominios do territorio  XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático.

peninsular e insular.

 XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que reflicten as chuvias torrenciais.
 B3.8. Factores xeográficos e características da vexetación. Rexións  XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas características.

bioxeográficas.

 B3.9. Formacións vexetais españolas e a súa distribución. Análise de  XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan.

cliseries de vexetación.

 XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie.

Bloque 4. A hidrografía
 B4.1. Diversidade hídrica da península e das illas. Principais elementos  XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España.

hídricos nas paisaxes.
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 B4.2. Vertentes hidrográficas. Principais cuncas fluviais peninsulares.

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

 B4.3. Réximes fluviais predominantes.

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

 B4.4. Zonas húmidas en España.

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

 B4.5. Aproveitamento dos recursos hídricos: incidencia da seca e das  XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e deduce consecuencias, analizando tamén as

chuvias torrenciais.

características climáticas.
 XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca en relación cun mapa de tipos de réximes

fluviais dos ríos da Península Ibérica, e saca conclusións.
 B4.6. Augas subterráneas.

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

actividades humanas.

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade
 B5.1. Paisaxes naturais españolas.

 XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois.
 XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas características.

 B5.2. Influencia do medio na actividade humana. Políticas favorecedoras do  XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa e natureza sobre as paisaxes.
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patrimonio natural.

 XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a natureza.
 B5.3. Os medios humanizados e a súa interacción no espazo xeográfico.  XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais.

Paisaxes culturais.

 B5.4. Aproveitamento sustentable do medio físico.

 XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia do medio na actividade humana.
 XHB5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a

influencia das persoas sobre o medio.
 XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de comunicación social referida á destrución do medio natural
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por parte do ser humano.
 B5.5. Variedades de paisaxes naturais.

 XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e comenta imaxes representativas de cada unha

das variedades de paisaxes naturais localizadas en medios de comunicación social, internet ou outras fontes bibliográficas.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. 2ª Avaliación
Bloque 6. A poboación española
Contidos

Estándares de Aprendizaxe

 B6.1. Fontes para o estudo da poboación. Procedementos de análise en  XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación.

demografía.
 B6.2. Evolución histórica.

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

futuras.
 XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica.
 B6.3. Movementos naturais de poboación.

 XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español.
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 XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da poboación dun territorio.
 B6.4. Distribución territorial da poboación.

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

 B6.5. Migracións.

 XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España.
 XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes.
 XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas migracións interiores.

 B6.6. Mapa da distribución da poboación española.

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

 B6.7. Mapa de densidade da poboación española.

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

 B6.8. Conformación do espazo demográfico actual. Definición e cálculo de  XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de poboación.

taxas demográficas.
 B6.9. Diversidades rexionais. Estrutura, problemática actual e posibilidades  XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da poboación española.

de futuro da poboación española. Realidade demográfica galega.
 B6.10. Ordenación do territorio. Peso do factor demográfico.

 XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación española salientando os aspectos máis significativos, utilizando

gráficos, mapas, pirámides, etc., nunha presentación informática ou en exposicións en directo.
Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario
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 B7.1. Peso das actividades agropecuarias, forestais e pesqueiras no PIB.  XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais.

Poboación activa.
 B7.2. Aspectos naturais e históricos que explican os factores agrarios.

 XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades económicas.
 XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios.
 XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas estruturas agrarias españolas.

 B7.3. Elementos que conforman as paisaxes agrarias. Paisaxes agrarias de  XHB7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características das paisaxes agrarias españolas.

España: características.
 B7.4. Estrutura da propiedade e tenencia da terra.

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

 B7.5.

Explotacións agrarias: características. Tipos de agricultura:  XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas.
coexistencia de formas avanzadas e tradicionais. Transformacións
agroindustriais.

 B7.6. Políticas de reforma agraria. Situación española do sector no contexto  XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen o dinamismo dun sector agrario dado.

da Unión Europea. Política Agraria Común (PAC).

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

 B7.7. Actividade pesqueira: localización, características e problemas. Análise  XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira española e galega.
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dos aspectos físicos e humanos que conforman o espazo pesqueiro. Caso
 XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas pesqueiros e identifica a súa orixe.
galego.

 B7.8. Silvicultura: características e desenvolvemento no territorio.

 XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das actividades agrarias, gandeiras, forestal e pesqueiras

españolas fronte a outros sectores de actividade.
Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial
 B8.1. Proceso de industrialización español: características e breve evolución  XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da industria española.

histórica.

 XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da industrialización española.
 XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da industria española nunha zona concreta ou dun sector

concreto.
 B8.2. Localización das fontes de enerxía en España.

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

 B8.3. Achega ao PIB da industria. Poboación activa. Deficiencias e  XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas rexionais.

problemas do sector industrial español.

 XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións industriais.
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 B8.4. Elementos das paisaxes industriais. Tipoloxías de paisaxes.

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

 B8.5. Rexións industriais e eixes de desenvolvemento de España:  XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, distinguindo entre os sectores industriais.

importancia das políticas territoriais no sector. Planificación e perspectivas de
futuro.
 XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento industrial.
 XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de futuro.
 B8.6. Influencia da política da Unión Europea na configuración da industria  XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas españolas.

española.
Bloque 9. O sector servizos
 B9.1. Terciarización da economía española: influencia no PIB. Poboación  XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español.

activa do sector terciario.
 B9.2. Análise dos servizos e distribución no territorio.

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

 B9.3. Sistema de transportes en España. Impacto das infraestruturas sobre o  XHB9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes de España (ferrocarrís, estradas, portos e

espazo xeográfico.

aeroportos).
 XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector ten para articular o territorio.
 XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte determinado.
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 XHB9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español.
 XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías de comunicación no noso país.
 B9.4. Desenvolvemento comercial: características, evolución e distribución  XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento comercial.

territorial.

 B9.5. Espazos turísticos: características e evolución.

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

 B9.6. Outras actividades terciarias: sanidade, educación, finanzas e servizos  XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico español.

públicos.

 XHB9.6.2. Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias.
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 XHB9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial ou outras actividades do sector servizos.
 B9.7. Transformacións das paisaxes nas zonas turísticas. Caso do litoral.

 XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na economía e no emprego en España, a partir de

imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. 3ª Avaliación

Bloque 10. O espazo urbano
Contidos
 B10.1. Concepto de cidade e a súa influencia na ordenación do territorio.

Estándares de Aprendizaxe
 XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos.

 B10.2. Morfoloxía e estrutura urbanas. Análise socioeconómica e política a  XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis significativa.

través do plano da cidade.
 B10.3. Planificacións urbanas. Instrumentos do planeamento.

 XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización.
 XHB10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana.

 B10.4. Características do proceso de urbanización. Áreas de influencia.

 XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas.
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 XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un plano desta.
 B10.5. Características da paisaxe urbana.

 XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica.
 XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura urbana dunha cidade coñecida.

 B10.6. Usos do solo urbano. Ordenación territorial.

 XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española.

 B10.7. Rede urbana española. Características do proceso de crecemento  XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo que a rodea.

espacial das cidades.
 B10.8. Sistema urbano español: desenvolvemento sustentable. Cidades  XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración e a problemática do sistema urbano español.
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saudables. O territorio como recurso.
Bloque 11. Formas de organización territorial
 B11.1. Organización territorial de España.

 XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do concello e da comunidade autónoma.

 B11.2. Influencia da historia e da Constitución de 1978 no deseño territorial.

 XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e actuais.
 XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 1978.
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 XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do século XX.
 XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades en cada unha e os países fronteirizos de

España.

 B11.3. Desequilibrios e contrastes territoriais.

 XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na organización territorial española.

 B11.4. Comunidades Autónomas: políticas rexionais e de cohesión territorial.  XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades autónomas en aspectos concretos.

Comunidade Autónoma de Galicia.

 B11.5. A cuestión territorial na España das autonomías.

 XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas.
 XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais autonómicas.

Bloque 12. España en Europa e no mundo
 B12.1. España: situación xeográfica; posición e localización dos territorios  XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas coas que España ten máis relación.

que conforman a unidade e a diversidade política.

 XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial.
 XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais.

 B12.2. España en Europa. Estrutura territorial. Contrastes físicos e  XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea.

socioeconómicos de Europa.
cohesión territorial.

España.
 XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de España na Unión Europea.

 B12.4. España no mundo. Globalización e diversidade no mundo.

 XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións que afecten a España.

 B12.5. Procesos de mundialización e desigualdades territoriais. Grandes  XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos dos conceptos de mundialización e de diversidade

eixes mundiais.

territorial.

 B12.6. Posición de España nas áreas socioeconómicas e xeopolíticas  XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e socioeconómicos continentais e mundiais a

mundiais.

partir de distintas fontes de información xeográfica.
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 B12.3. Posición de España na Unión Europea. Políticas rexionais e de  XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en política rexional e de cohesión territorial que afectan a
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CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Con que temporalización se farán probas escritas?
Realizaranse dúas probas escritas por Avaliación
Como se cualificarán as probas, traballos individuais ou colectivos, traballos na libreta, observación. Ponderación,
redondeo,… Cada proba escrita seguirá o modelo das PAU, que se xunta a continuación:
Xeografía
Definir catro conceptos
xeográficos

A elixir dos seis propostos. Trátase ademais de que o alumnado saiba usar axeitadamente a
terminoloxía xeográfica relacionándoo cun exemplo

Desenvolver unha
pregunta práctica

Consistente na localización, lectura, interpretación, explicación e análise crítica dun documento
gráfico relacionado coas destrezas e habilidades xeográficas fundamentais, e que se recollen no
apartado anterior, estruturado por bloques de coñecemento.

Desenvolver unha
cuestión teórica

Referida aos temas extraídos dos bloques de coñecemento. Nesta pregunta incluiranse orientacións
para o seu desenvolvemento.

Este modelo será complementado con preguntas específicas de teoría.
A nota das correspondentes probas escritas, será o principal instrumento de valoración e constituirá o 80% da nota final.
O traballo de aula constituirá un 10% da nota final e o comportamento na aula (participación, esforzo, atención,
respecto e convivencia...), constituirá un 10% da nota final.
Farase nota media entre as probas escritas de cada avaliación sempre que se obteñan como mínimo 3 puntos.
Os traballos e probas a través de internet, xa sexa aula virtual ou a plataforma Edmodo, son de obrigado cumprimento e a súa
entrega deberá ser a través das mesmas. O profesorado dará tempo suficiente para que, no caso de que o alumnado careza de
internet ou computador, poida desenvolver as mesmas noutros espazos públicos nos que poidan empregar as devanditas
ferramentas.
Cada apercibimento baixará un puntos sobre a media desa avaliación.
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo,…
Farase nota media entre as probas escritas de cada avaliación sempre que se obteñan como mínimo 3 puntos.
Redondearase á alza cando a nota resultante supere o medio punto (5,5 pasará a a 6...etc)
No redondeo das notas terase en conta especialmente o traballo e a actitude do alumno.
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo de aula?
A actitude positiva , a atención , a participación ,e , en definitiva , o traballo sistemático
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Cómo se recupera unha avaliación non superada?
Coas correspondentes probas de recuperación

MD75010303

Como se recupera unha proba non superada?
Non se recupera individualmente senón de xeito global

A superación da materia requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10.

PROMOCIÓN

Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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