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 PRESENTACIÓN MATERIA  

MATERIA XEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO  2º ESO 

CURSO ACADÉMICO 2019/20 PROFESOR Diego Xesús López González 

 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS.  1ª Avaliación 

Bloque 3. A historia 

Contidos Estándares de Aprendizaxe 

 B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.  XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

 B3.2. Fontes históricas.  XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

 XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou 
textuais. 

 B3.3. Cambio e continuidade.  XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 
as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

 XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

 B3.4. Tempo histórico.  XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

 B3.5. Vocabulario histórico e artístico.  XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

 B3.6. Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena e baixa).  XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. 

 B3.7. Caída do Imperio Romano en Occidente: división política e invasións xermánicas. Imperio 
Bizantino e reinos xermánicos. 

 XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 
xermánicos 

 B3.8. Feudalismo.  XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 

 B3.11. Expansión comercial europea e recuperación das cidades. Crise da baixa Idade Media: a 
‘Peste Negra’ e as súas consecuencias. 

 XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 
europeas. 
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 B3.12. Arte románica, gótica e islámica.   XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 

 
 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS.  2ª Avaliación 

 
Bloque 3. A historia 

Contidos Estándares de Aprendizaxe 

 B3.9. Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos reinos cristiáns.  XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

 XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

 B3.10. Reconquista e repoboación.  XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 
Península Ibérica. 

 XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

Bloque 1. O medio físico 

 B1.1. Localización. Latitude e lonxitude. 

 

 XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

 B1.2. Características xerais do medio físico de España e de Galicia.  XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego. 

 B1.3. Medio físico de España: relevo e hidrografía.  XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 

 XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 

 B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e hidrografía.  XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 

 XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 

 B1.5. Clima: elementos e factores. Diversidade climática da Península Ibérica e de Galicia.  XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. 

 XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes. 

 XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 
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B1.6. Diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas da Península Ibérica e de Galicia.  XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 

B1.7. Medio natural e problemas ambientais en España.  XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais en 
España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

Bloque 2. O espazo humano 

 B2.1. Poboación mundial: modelos demográficos e movementos migratorios.  XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

 XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS.  3ª Avaliación 

 

 

Bloque 2. O espazo humano 

Contidos Estándares de Aprendizaxe 

 B2.2. Poboación europea: distribución e evolución. 

 

 XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

 

 XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa 
dinámica. 
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 B2.3. Poboación española: evolución, distribución e dinámica. Movementos migratorios.  XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

 XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España. 

 B2.4. Poboación de Galicia: evolución, distribución e dinámica. Movementos migratorios.  XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais.  

 B2.5. Proceso de urbanización no planeta.  XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no mundo. 

 XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa 
posición económica. 

 B2.6. A cidade e o proceso de urbanización europeo.  XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

 XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

 B2.7. A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia.  XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose 
de internet ou de medios de comunicación escrita. 

 B2.8. Diversidade de medios naturais en España e en Galicia.  XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns deles. 

 XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes virtuais ou analóxicos, 
que reflictan información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos. 

 B2.9. Paisaxes no territorio español e galego.  XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. 

 B2.10. Principais retos e problemas ambientais en España.  XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. 
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 CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Con que temporalización se farán probas escritas? 

Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas en cada avaliación.As probas terán dúas partes: unha teórica, de resposta a 

algunhas cuestións, e outra práctica, relacionada con exercicios realizados na aula. Serán tamén materia avaliable os traballos 

os traballos realizados polos alumnos (individualmente ou en grupo), así como os relacionados coas actividades 

extraescolares. Ademais tamén se terán en conta as actitudes, asistencia, puntualidade e traballo na clase. 
 

Como se cualificarán as probas, traballos individuais ou colectivos, traballos na libreta, observación. Ponderacón, 

redondeo,… 

Cada proba constará   de varias partes : unha teórica que consistirá na resposta a cuestións e definicións , e outra práctica 

relacionada cos exercicios realizados na aula (mapas, esquemas , gráficos…) . Estas probas serán o principal instrumento de 

avaliación, pero  tamén os traballos realizados polos alumnos (individuais ou en grupo), así como tódalas actividades de aula, 

a actitude ante a materia, e a participación Proponse a seguinte cuantificación dos diferentes instrumentos de avaliación : 

70% - As distintas probas escritas conformarán esta porcentaxe, podendo haber probas de 1, 2 ou varios puntos, distribuídas 

ao longo das avaliacións, até chegaren a sumar, en total, a puntuación máxima de 7 puntos. 

Valorarase a organización, nivel explicativo, desenvolvemento, capacidade de establecer relacións comparativas, unha boa 

redacción sen faltas de ortografía que descontan 0’05 puntos por cada unha delas, cun máximo de 1 punto. 

Nas probas escritas de Historia a liña do tempo poderá ser unha cuestión, cun valor mínimo de 1 punto, e as datas requeridas 

na mesma de obrigado coñecemento para o alumnado, motivo polo cal se este descoñece unha data a cuestión non será 

puntuada positivamente. 
 

O traballo de aula constituirá un 20% da nota final e o comportamento na aula (participación, esforzo, atención, respecto 

e convivencia...), constituirá un 10% da nota final. Sempre se terán en conta a presentación e a expresión oral e escrita, 

puntualidade na entrega de exercicios e traballos,  así como o comportamento, dentro ou fora da aula, respecto ós 

compañeiros/as, persoal docente e non docente, asi como a todas as instalacións do centro educativo 
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 na data sinalada. 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. Para superar a materia, a nota mínima na proba escrita será de 3 puntos 
 

Cada apercibimento baixará un puntos sobre a media desa avaliación. 

Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo,… 

Farase o baremo aritmético das probas escritas, que terá un valor do70%. A isto se lle suma un 20% para o traballo e 

actitude na aula e outro 10% para o traballo individual ou en grupo.  

Redondearase á alza cando a nota resultante, una vez acadado o 5, supere o medio punto (5,5 pasará a a 6...etc) 
 

 No redondeo das notas terase en conta especialmente e o comportamento na aula (participación, esforzo, atención, 

respecto e convivencia...). 
 

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 
 

Como se recupera unha proba non superada? 

Non se recupera individualmente senón de xeito global 

Cómo se recupera unha avaliación non superada? 

          Coas correspondentes probas de recuperación  fixadas polo alumnado interesado unha vez pasada a avaliacións 1ª e 2ª, 

e antes do remate da 3ª. De non poñerse dacordo alumnado deberá presentarse á avaliación final. 
 

Quen debe ir a avaliación final? 

Aquel alumnado que teña dúas ou máis Avaliacións suspensas ou que suspendan a terceira, especialmente se obteñen       unha 

nota baixa no comentario do documento ou composición histórica. Esta proba realizarase antes do remate da terceira 

avaliación 

 

 PROMOCIÓN 

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

 

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. 


