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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1. 1. INTRODUCIÓN 

O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder entender o mundo actual. 
Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu, achéganos datos sobre o passado e permítenos 
adiantarnos alguns dos problemas do futuro. 

As disciplinas da Xeografía e a Historia son dous importantes eixes vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a 
realidade humana e social desde unha perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior capacidade para a estructuración dos feitos sociais. 
Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require da intervención doutras disciplinas como a Economía, a Socioloxía, a Ecoloxía ou a 
Historia da arte, que achegan análises diferentes e complementarias para a mellor comprensión da realidade social. Permitindo unha graduación 
dos contidos e as tarefas acorde co desenvolvemento madurativo dos alumnos-as 

Na Educación Secundaria Obrigatoria, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polos estudantes na 
Educación Primaria, favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se producen, analizar 
os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a realidade do mundo en que 
viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade.  

A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, en dous bloques: O medio físico e O espazo humano. 

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo seguindo un criterio cronolóxico ao longo dos catro cursos da ESO. 

A aprendizaxe da Xeografía e Historia contribúe á aprendizaxe competencial dunha forma significativa.  

Os bloques nos que se distribúen a contidos da área son os seguintes: 

 Bloque 1. O medio físico. 

 Bloque 2. O espazo humano.  

 Bloque 3. A Historia. 

 

No primeiro curso da ESO, a Xeografía céntrase no estudo da totalidade do primeiro bloque de contidos que leva por título “O medio físico” polo que se 
concretará no estudo da Terra, a súa representación, os compoñentes básicos do relevo, o relevo de España e mundial, o clima e as zonas bioclimáticas. O 
bloque de Historia aborda o estudo da Prehistoria, as primeiras civilizacións urbanas e a antiga Grecia. 
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En Xeografía e Historia contemplouse o prantexamento curricular e a temporalización de disciplinas coas que comportimos obxecto de estudo, de 
cara a unha posible integración da materia en ámbitos ou o deseño de proxectos curriculares. 

‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a 
aprendizaxe permanente, este real decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para 
propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que 
supoñerán un importante cambio nas tarefas que han de resolver os alumnos e formulacións metodolóxicas innovadores. A competencia supón unha 
combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de 
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, como coñecemento na práctica, un 
coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense desenvolver tanto no contexto educativo 
formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non formais e informais››. 

‹‹Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as 
persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identifícanse 
sete competencias clave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os 
coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas››. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

O instituto está situado na localidade de A Rúa, emprazada nunha Terraza fluvial do Sil (Comarca de Valdeorras), no nordés ourensán, a 100 Km da 
capital de provincia. O concello ten unha extensión de 35,9 Km e unha poboación de 4187 habitantes. Ademais recibe alumnado dos concellos de 
Petín, Larouco, O Bolo e Vilamartín. 
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Son todos concellos formados por un elevado número e reducido tamaño dos asentamentos de poboación, agás A Rúa, nos que a corrente 
emigratoria acumulada ao longo dos séculos XIX e XX produciu un estancamento e incluso retroceso demográfico e un acusado avellentamento da 
poboación ata límites críticos nalgúns casos. O territorio está vertebrado por unha infraestrutura de transporte caracterizada por redes lentas, de 
trazados antigos, sinuosos e deficientemente dotadas en medios técnicos, que comunican núcleos de poboación moi dispersos no espazo. Máis da 
metade do alumnado ten que facer uso do transporte escolar, o que condiciona a organización de todo tipo de actividades, sobre todo 
extraescolares. A estrutura interna das economías familiares está diversificada. A estrutura agraria caracterízase por: avellentamento da poboación, 
crecemento vexetativo negativo, perda de iniciativas motivada por unha emigración secular, dispersión dos asentamentos de poboación, elevado 
número de explotacións agrarias que funcionan en réxime de autoconsumo, agricultura minifundista de policultivo tradicional. Destaca o cultivo 
arbustivo da vide, que xera unha importante industria vitivinícola na zona cun total de 21 adegas repartidas polos municipios de A Rúa, Petín, 
Larouco e O Bolo; a vide compleméntase con cultivos de horta explotados en réxime familiar de autoconsumo e algunha plantación de froiteiras 
dispersas no espazo. A maioría das economías familiares, aínda que situadas nun medio rural, reciben ingresos de rendas xeradas fóra da actividade 
agraria: sector louseiro, empresa hidroeléctrica Iberdrola con sede das súas oficinas en A Rúa, recente instalación dunha planta da empresa Rieter 
Saifa cunha oferta de 160 empregos, un sector servizos tradicional con empresas de tipo familiar e pequeno comercio cun área de influencia 
reducida aos núcleos de poboación do municipio. O Concello de A Rúa conta cos seguintes centros educativos: dous centros de secundaria, un 
público I.E.S. “Cosme López Rodríguez” e outro privado-concertado, “Pablo VI- Fátima” dous de infantil e primaria (público e privado-concertado) 
Colexio Público de Infantil e Primaria “Manuel Respino” e “Colexio PabloVI-Fátima”; e de apertura recente unha gardería infantil municipal. 

Ademais existe unha escola municipal de gaitas, de música, de deporte (fútbol, tenis atletismo, multideporte), Moto club Rúa, e un centro asociado 
da UNED. Destaca o elevado número de asociacións culturais (10), así como as ANPA dos distintos centros educativos. O concello dispón de campo 
de fútbol, piscina municipal, pavillón de deportes, Centro cultural Avenida, Biblioteca Municipal, centros de xeriatría e parque de bombeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBXECTIVOS 
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2.1. OBXECTIVOS  XERAIS DA ESO 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando 
os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse 
para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das 
tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 
sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar 
os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender 
a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.Coñecer e valorar a dimensión 
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humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 
mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 
ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio 
de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 

 

2.2. OBXECTIVOS  XERAIS DA MATERIA 

O ensino da Xeografía e a Historia nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento destas capacidades: 
1. Coñecer os procesos e mecanismos que rexen os feitos sociais e a interrelación entre feitos políticos, económicos e culturais e utilizar este 
coñecemento para comprender a pluralidade de causas que explican a evolución das sociedades actuais, o papel que homes e mulleres 
desempeñan nelas e os seus problemas máis relevantes. 

2. Identificar, localizar e analizar, a diferentes escalas, os elementos básicos que caracterizan o medio físico, as interaccións que se dan entre eles e 
as que os grupos humanos establecen na utilización do espazo e dos seus recursos, valorando as consecuencias de tipo económico, social, cultural, 
político e medioambiental. 

3. Comprender o territorio como o resultado da interacción das sociedades sobre o medio en que se desenvuelven e ao que organizan. 

4. Identificar, localizar e comprender as características básicas da diversidade xeográfica do mundo e das grandes áreas xeoeconómicas, así como os 
trazos físicos e humanos de Europa, España e Galicia. 

5. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos históricos relevantes da historia do mundo, de Europa, de España e de 
Galicia para adquirir unha perspectiva global da evolución da Humanidade e elaborar unha interpretación da mesma que facilite a comprensión da 
pluralidade de comunidades sociais ás que se pertence, recoñecendo aspectos comúns e respectando os de carácter diverso. 

6. Valorar a diversidade cultural manifestando actitudes de respecto e tolerancia cara a outras culturas e cara a opinións que non coinciden coas 
propias, sen renunciar por iso a un xuízo sobre elas. 
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7. Comprender os elementos técnicos básicos que caracterizan as manifestacións artísticas na súa realidade social e cultural para valorar e respectar 
o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico, material e inmaterial, asumindo a responsabilidade que supón a súa conservación e apreciándoo 
como recurso para o enriquecemenento individual e colectivo.  

8. Adquirir e empregar o vocabulario específico e as nocións de causalidade, cambio e permanencia que aportan a Xeografía e a Historia para que a 
súa incorporación ao vocabulario habitual aumente a precisión no uso da linguaxe e mellore a comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender e relacionar información verbal, gráfica, icónica, estatística e cartográfica, procedente de fontes diversas, 
incluídas as históricas e as que proporciona a contorna física e social, os medios de comunicación e as tecnoloxías da información, interpretar esa 
información críticamente, tratala de acordo co fin perseguido e comunicala aos demais de xeito organizado e intelixible. 

10. Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude constructiva, crítica e tolerante, fundamentando adecuadamente as opinións e 
valorando o diálogo como unha vía necesaria para a solución dos problemas humanos e sociais. 

11. Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas, apreciando os seus valores e bases fundamentais, a responsabilidade no exercicio do 
deber e os dereitos e liberdades como un logro irrenunciable e unha condición necesaria para a paz, denunciando actitudes e situacións violentas, 
discriminatorias e inxustas e mostrándose solidario cos pobos, grupos sociais e persoas privados dos seus dereitos ou dos recursos económicos 
necesarios. 

12. Adquirir unha conciencia histórica e ambiental que permita aos alumnos elaborar a súa interpretación persoal do mundo, ter inquietude por 
saber, por informarse, por afrontar a realidade con capacidade de xuízo e desexo de mellorala, dignificando o valor do esforzo e do compromiso.  

 

2.3. OBXECTIVOS  ESPECÍFICOS DA MATERIA 

1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos da Terra e a existencia das estacións e do día e da noite, e 
comprender a súa importancia na distribución dos climas e da Biota 

2. Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en soporte analóxico e dixital, e as súas escalas. 

3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os seus usos principais. 

4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

5. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

6. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as súas 
características. 
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7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

8. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas características xerais. 

9. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. 

10. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do relevo continental. 

11. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico europeo 

12. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

13. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, 
diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

14. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, 
para adquirir unha perspectiva global da súa evolución. 

15. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

16. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

17. Entender o proceso de hominización 

18. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas como estas. 

19. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. Así como 
o establecemento e a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

20. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

21. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. 

22. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto. 

23. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 

24. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto de democracia. 

25. Entender a transcendencia do concepto de colonización. 

26. Distinguir entre o sistema político grego e o helenístico. 

27. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais. 
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28. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

29. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura romanas, e recoñecer os conceptos de cambio e continuidade na 
historia da Roma antiga. 

30. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando entre os que son específicos. 

31. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente. 

32. Coñecer os pobos que vivían na península Ibérica e nas illas Baleares no primeiro milenio antes de Cristo e localizalos nun mapa. 

33. Describir os trazos principais da forma de vida dos pobos prerromanos na península Ibérica e nas Baleares. 

34. Describir o desenvolvemento da conquista romana da península Ibérica e nas Baleares, diferenciando etapas. 

35. Analizar en concreto os pobos prerromanos que habitaron o actual territorio de Galicia e a súa cultura castrexa. 

36. Describir o desenvolvemento da conquista romana da península Ibérica e Baleares, diferenciando etapas 

37. Estudar o proceso de conquista romana de Galicia. 

38. Comprender o significado do proceso denominado romanización e identificar os seus trazos fundamentais. 

39. Valorar o grao de romanización de Hispania. 

40. Valorar o legado romano en Galicia. 

41. Describir a vida cotiá na Hispania romana. 

42. Analizar o cambio que supuxo a presenza romana nas estruturas políticas, económicas, sociais e culturais das Terras conquistadas. 

43. Valorar a influencia da cultura romana na nosa cultura. 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  

A comprensión da complexa realidade social, a interpretación da súa evolución no espazo e no tempo e o diagnóstico do medio natural e humano 
implican o concurso de múltiples competencias: 

Competencia en comunicación lingüística 
Os alumnos buscarán, clasificarán, interpretarán e reelaborarán información procedente de diversas fontes, de tipo verbal, estatística, audiovisual, 
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cartográfica, material e simbólica, ampliando a súa capacidade verbal e desenvolvendo variantes do discurso como a exposición, a descrición ou a 
argumentación. 

A materia brinda oportunidades para comunicarse oralmente e por escrito, incorporando vocabulario específico, con corrección e rigor. É desexable 
o deseño de actividades que esixan esa participación activa e impliquen habilidades para debater, escoitar, argumentar, razoar e relacionar. 
Finalmente, non debemos esquecer que o compoñente socio-cultural da linguaxe vese reforzado e reforza o coñecemento do mundo e a súa 
dimensión intercultural e contribúe á construción dunha aprendizaxe ao longo da vida, por implicar estratexias cognitivas, metacognitivas e 
socioafectivas fundamentais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
En Xeografía e Historia os alumnos se familiarizan co método científico propio das Ciencias Sociais. É esencial ensinarlles a pensar e a investigar, a 
adquirir un razonamiento lóxico- matemático e a apreciar a veracidade e o rigor. Nesta materia faise uso de medicións e realízanse cálculos para 
transformar unidades ou interpretar o espazo e o tempo, cambiantes e interrelacionados, a distintas escalas. Trabállase o concepto de perspectiva, a 
lectura de mapas e a interpretación de vistas, o manexo de estatísticas e a presentación e interpretación de datos mediante gráficas e diagramas. 
Doutra banda, as competencias clave en ciencias e tecnoloxía redundan nunha mellor comprensión do mundo físico e buscan a súa conservación e 
mellora, aplicando destrezas científicas á resolución de problemas. Desde unha perspectiva histórica, os coñecementos relativos a distintas 
revolucións tecnolóxicas e científicas, vistos á luz da súa época, serán analizados e valorados como unha contribución ao avance cultural das 
sociedades e interpretados con visión crítica das súas consecuencias. 

Competencia dixital 
Na nosa materia, o dixital é ferramenta e contido, pois está contribuíndo a unha nova consideración do espazo global e facilitando o acceso ás fontes 
históricas. Por iso, o ensino da Xeografía e a Historia xa non se entende sen a incorporación das novas tecnoloxías, que carrexan a súa propia bagaxe 
de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias para desenvolverse con seguridade e espírito crítico no mundo dixital. A nosa materia contribúe 
á adquisición desta competencia a partir da utilización de aplicacións informáticas diversas, desde bases de datos a motores de búsqueda, pasando 
por presentacións multiplataforma, sistemas de información xeográfica ou por diversas ferramentas da Web 2.0 e aplicacións para a creación e a 
comunicación de contidos. O uso de Internet e dos soportes informáticos fomenta a creatividade e resulta motivador sempre que permite 
penetrarse en épocas distintas e en mundos xeográfica e culturalmente distantes. A metodoloxía utilizada debe propiciar o acceso á información e á 
opinión para establecer no aula un diálogo entre pasado e actualidade e un uso crítico e contrastado dos medios de comunicación de masas 
presentes na vida cotiá. 

Competencia de aprender a aprender 
Do deseño e a programación da materia depende en boa medida a adquisición da competencia de aprender a aprender, pois débese de ter en conta 
a motivación cara á propia aprendizaxe, o espírito de superación ou o deseño de estratexias para xestionar e organizar os propios procesos. Estes 
implican a adquisición de habilidades como identificar ideas, seleccionar, organizar e sistematizar a información mediante o uso de técnicas de 
traballo intelectual: esquemas, mapas conceptuais, cadros sinópticos, etc. Estas técnicas deben ser un recurso para evitar a memorización mecánica, 
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para estudar eficazmente, consolidar o apreso e suscitar todo tipo de preguntas e tarefas de pensamento: analizar, aplicar e relacionar, así como 
sintetizar, concluír e enxuizar. O dominio progresivo destas capacidades favorece a autonomía na aprendizaxe, a confianza nas súas posibilidades, 
unha adecuada xestión do tempo, a reflexión constante e a conciencia do seu propio crecemento intelectual e persoal. 

Finalmente, os traballos en grupo e cooperativos, a utilización de metodoloxías activas baseadas na resolución de problemas e a potenciación da 
aprendizaxe autónoma por autodescubrimiento prepararán ao alumno para aplicar os seus coñecementos e as súas destrezas noutros contextos ao 
longo da súa vida.  

Competencia sociais e cívicas 
As competencias sociais e cívicas son inherentes á Xeografía e a Historia, pois implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e 
actitudes sobre a sociedade na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, a capacidade para interpretar fenómenos e problemas sociais en 
contornas cada vez máis diversificados, para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos. Tamén inclúen a interacción cos outros 
conforme a unhas normas baseadas na empatía, o respecto mutuo e as convicións democráticas, todos eles valores e actitudes que se potencian no 
día a día desta materia. 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor supón o coñecemento do funcionamento da nosa sociedade e do seu sistema 
económico e legal. En Xeografía e Historia foméntase a capacidade para detectar problemas e oportunidades e propoñer melloras, o que redunda 
nunha maior autonomía, autocoñecemento e autoestima, na asunción de responsabilidades e na capacidade para traballar en equipo, condicións 
necesarias para o desenvolvemento do resto de competencias. A aula debe ser escenario de propostas creativas, de xestión de proxectos, e de 
resolución de cuestións prácticas que impliquen aprender a liderar e a delegar e que contribúan a adquirir unha conciencia social. Esta debe xerar 
iniciativas colectivas tendentes á participación e mellora do propio centro escolar, co obxectivo de abrilo á comunidade e de ampliar horizontes a 
través do coñecemento de ONGs, asociacións de voluntariado e accións de todo tipo na sociedade civil. 
Competencia de conciencia e expresións culturais 
O coñecemento do patrimonio natural, histórico-artístico, material e inmaterial, propio de Xeografía e Historia, cimenta a competencia en conciencia 
e expresión cultural, pois implica unha aproximación á linguaxe das diversas disciplinas artísticas, acrecenta as actitudes de respecto cara á 
diversidade cultural e fomenta a propia expresión e a creatividade. Ademais, a contemplación de toda obra de arte permite o goce estético e 
enriquece a imaxinación, aúna no feito perceptivo a racionalidad e a sensibilidade, e con iso proporciona experiencias de enriquecimiento a través da 
cultura e as viaxes.  

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN  
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4.1. TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar 
e nas zonas bioclimáticas do planeta. 

X           

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. X           

XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de 
Peters. 

X     X      

XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.            

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súas 
principais características. 

X X   X       

XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

X X          

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial.  X          

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 
océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

  X   X      

XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos 
máis importantes. 

   X X       

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.   X   X      

XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo.   X   X      

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.    X X X      

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.    X X X      

XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais.     X X      

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e 
localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

 X X X X X      

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.          X X 



Programación didáctica de Xeografía e Historia 1º ESO                                                                                        IES Cosme López Rodríguez 

14 

 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.        X    

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

      X     

XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre.         X   

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

      X X  X X 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.        X   X 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.       X X X X X 

XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.       X     

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.       X X    

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.       X     

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 
características básicas da vida en cada un. 

      X     

XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela.            

XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai".       X     

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como os 
imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

       X    

XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas 
(textos). 

      X X    

XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia.        X    

XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto.        X    

XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén.        X    

XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio.        X    

XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica.        X    

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de 
fontes históricas de diferentestipos 

        X   

XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais.         X   
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XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.         X  X 

XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre.         X   

XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno.         X   

XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo.         X   

XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se considera 
que a cultura europea parte da Grecia clásica. 

        X   

XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma.          X  

XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio 
na Roma antiga. 

         X  

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.          X  

XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos en época 
romana. 

         X X 

XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.          X  

XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos.          X X 

 

4.2. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

1ª Avaliación 

UNIDADE 1. A Terra e a súa representación. A Terra no sistema solar. A estrutura externa da Terra. Un planeta en movemento. O movemento de 

rotación. O movemento de translación. As estacións do ano. A representación da Terra. Da esfera ao plano. Os elementos dun mapa. As coordenadas 

xeográficas. Os meridianos e os paralelos. A latitude e a lonxitude.  Orientación nun plano. 

UNIDADE 2. O relevo terrestre. A codia terrestre: océanos e continentes. A estrutura interna da Terra. Os océanos e os continentes. A superficie da  
erra non é lisa. As formas do relevo continental. As formas do relevo costeiro. As formas do relevo submarino.  A formación do relevo: pregamentos 
e fallas. A tectónica de placas. Os pregamentos e as fallas.  A formación do relevo: volcáns e terremotos.  Os axentes que modifican o relevo: a 
temperatura; o vento; a auga; os seres vivos.  A influencia do relevo na nosa vida. 

UNIDADE 3. As augas.  A auga na Terra. A auga está en circulación permanente. As augas mariñas e as augas continentais. Os ríos.  O curso e o caudal 
dun río.  Outras augas continentais: os lagos; as augas subterráneas; os glaciares.  As augas mariñas. As augas mariñas e os seres humanos. 
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UNIDADE 4. O clima. A atmosfera. As capas da atmosfera. Os conceptos de tempo e clima.  A temperatura. Os factores que modifican a temperatura. 
As zonas climáticas da Terra.  As precipitacións. A humidade do aire. Os factores que modifican as precipitacións.  A presión atmosférica e o vento.  
Os climas da Terra: a zona cálida; as zonas temperadas; as zonas frías.  O clima na nosa vida: como nos afecta o clima e como superamos as 
condicións do clima.  A influencia humana na atmosfera: a contaminación atmosférica, o quecemento global e o cambio climático. As catástrofes 
climáticas: as inundacións, as secas e os furacáns. 

2ª Avaliación 

UNIDADE 5. As paisaxes da Terra. Paisaxe natural e paisaxe transformada.  A selva. A sabana.  Os desertos. A paisaxe mediterránea.  A paisaxe 
oceánica. A paisaxe continental. As paisaxes frías: a paisaxe polar e a paisaxe de alta montaña.  

UNIDADE 6. Atlas dos continentes. África, un continente de amplas mesetas. Asia, un continente de extremos. América, de polo a polo. Europa, 
unha península de Asia. O clima e as paisaxes naturais europeas: a paisaxe mediterránea, a paisaxe oceánica; a paisaxe continental, a paisaxe polar e 
a paisaxe de alta montaña. Oceanía, un continente formado por illas. Antártida, o continente xeado.  

UNIDADE 7. A prehistoria. A que chamamos prehistoria. As etapas da prehistoria. A evolución do ser humano. O proceso de hominización.  A vida 
nómade no Paleolítico: cazadores e recolectores, unha vida nómade, ferramentas de pedra e óso.  As crenzas e a arte no Paleolítico: as primeiras 
crenzas; as primeiras pinturas; as primeiras esculturas e gravados.  A revolución do Neolítico: a aparición da agricultura e a gandaría; os cambios na 
forma de vida; os avances técnicos; as crenzas e a arte.  A idade dos Metais: os primeiros utensilios de metal, os cambios na forma de vida, un tempo 
de inventos; o megalitismo. O territorio de España e Galicia na prehistoria. 

UNIDADE 8. As civilizacións fluviais: Mesopotamia e Exipto. Das cidades aos imperios. A aparición da escritura. As características das primeiras 
civilizacións. Os mesopotámicos: onde e cando viviron. Mesopotamia, entre o Tigris e o Éufrates.  A sociedade mesopotámica: os grupos privilegiados 
e o resto da poboación.  A cultura e a arte mesopotámicas: a relixión, a arquitectura, a escultura.  Os antigos exipcios: onde e cando viviron. As 
etapas da historia de Exipto.  O goberno: o faraón e a súa corte e a administración do Estado.  A sociedade egipcia. Unha poboación 
maioritariamente rural. A vida nas cidades. Os escravos e as mulleres.  A relixión: deuses e templos.  A vida despois da morte: as tumbas.  A arte 
egipcia: a escultura e a pintura. 

3ª Avaliación 

UNIDADE 9. A civilización grega. Os antigos gregos: onde e cando viviron. O mundo grego. As etapas da historia de Grecia.  A época arcaica. O 
nacemento dos polis.A expansión grega.  A época clásica: Atenas, a orixe da democracia; Esparta, unha polis aristocrática. A época clásica: un período 
de guerras. As guerras médicas. O esplendor de Atenas. A guerra do Peloponeso. A época helenística. As conquistas de Alexandre Magno. A 
sociedade e a economía gregas.  As crenzas: os deuses e os heroes; o culto relixioso.  A arquitectura grega: o templo. O urbanismo grego. A escultura.  
A filosofía, a ciencia e a literatura. 
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UNIDADE 10. A civilización romana. Os antigos romanos. A Monarquía (753 a.C.-509 a.C.). A República (509 a.C.-27 a.C). Expansión e crise da 
República. O imperio (27 a.C.- 476 d.C.). Augusto, o primeiro emperador romano. O apoxeo do Imperio (séculos I e II). A crise do século III. A 
economía: a agricultura, a artesanía, a minaría e o comercio. Grandes construtores e enxeñeiros. Escultura, pintura e mosaico. A relixión romana.  
Unha nova relixión: o cristianismo.  

UNIDADE 11. O territorio de España e de Galicia na Antigüidade. Os pobos prerromanos: os iberos e os celtas.  Os pobos colonizadores e Tartesos.  
A conquista romana de Hispania. Hispania romana: a sociedade hispanorromana, a economía e a romanización. A Galicia castrexa. A Galicia romana.  

 

5.  RELACIÓN DE OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 

UNIDADE 1. A Terra e a súa representación 

Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

e 

f 

g 

o 

B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. 

 

 

 

B1.2. Representación da Terra. Escala e 
linguaxe cartográfica. 

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer 
as relacións entre os movementos da terra 
e a existencia das estacións e do día e da 
noite, e comprender a súa importancia na 
distribución dos climas e da Biota. 

B1.1.1. Interpreta como inflúen os 
movementos astronómicos na distribución da 
radiación solar e nas zonas bioclimáticas do 
planeta. 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e 
diferencia zonas do planeta de similares horas. 

CMCCT  

CD 

CAA 

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 
representación cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas escalas. 

B1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e 
compara unha proxección de Mercator con 
unha de Peters. 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. 

 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios da Terra 
e as súas principais características. 

CMCCT          
CD 

CAA 

B1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa, utilizando datos de coordenadas 

CMCCT          
CD  
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xeográficas. CAA 

 

UNIDADE 2. O relevo terrestre 

Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

e 

f 

g 

o 

B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. 

 

 

 

 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

 

 

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios da Terra 
e as súas principais características. 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

CAA  

CSC 

 

B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. 
Clima: elementos e factores. Diversidade 
climática no planeta. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as 
principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e 
identificar as súas características. 

B1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo europeo e mundial. 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas 
ambientais. 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais, e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles. 

CCL  

CMCCT 

CD  

CAA 

 

UNIDADE 3. As augas 

Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 
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b 

e 

f 

g 

o 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: 
relevo e hidrografía. 

 

 

B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

 

B1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 
elementos e as referencias físicas principais: 
mares e océanos, continentes, illas e 
arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas 
montañosas principais 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.7. Medio natural europeo: principais 
trazos. 

B1.7. Ser capaz de describir as 
peculiaridades do medio físico europeo. 

B1.7.1. Explica as características do relevo 
europeo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.8. Unidades do relevo do espazo 
xeográfico europeo. 

B1.8. Situar no mapa de Europa as 
unidades e os elementos principais do 
relevo continental. 

B1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os 
elementos principais do relevo europeo. 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas 
ambientais. 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais, e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

 

UNIDADE 4. O Clima 

Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

e 

g 

o 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: 
relevo e hidrografía. 

 

B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

B1.6.2. Elabora climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo e reflictan os 
elementos máis importantes. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA  

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo 
xeográfico europeo. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos que 

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

CCL 

CMCCT 
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conforman o espazo xeográfico europeo. CD 

CAA 

B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente. 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas 
ambientais. 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais, e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

 

UNIDADE 5. As paisaxes da Terra 

Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

e 

f 

g 

o 

B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. 

 
 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios da Terra 
e as súas principais características. 

CMCCT 

CD  

CAA 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: 
relevo e hidrografía. 
 

B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

B1.6.2. Elabora climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo e reflictan os 
elementos máis importantes. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo 
xeográfico europeo. 

 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo. 

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

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 
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B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente. 

CMCCT  

CD 

CAA 

B1.10. Diversidade de espazos naturais 
europeos. 

B1.10. Coñecer os principais espazos 
naturais do noso continente. 

B1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de 
satélite de Europa os principais espazos 
naturais. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas 
ambientais. 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais, e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

 

UNIDADE 6. Atlas dos continentes 

Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

e 

f 

g 

o 

B1.2. Representación da Terra. Escala e 
linguaxe cartográfica. 

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 
representación cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas escalas. 

B1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e 
compara unha proxección de Mercator con 
unha de Peters. 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: 
relevo e hidrografía. 

 

B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

 

B1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 
elementos e as referencias físicas principais: 
mares e océanos, continentes, illas e 
arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas 
monta-ñosas principais. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA  
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B1.7. Medio natural europeo: principais 
trazos. 

B1.7. Ser capaz de describir as 
peculiaridades do medio físico europeo. 

B1.7.1. Explica as características xerais do 
relevo europeo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.8. Unidades do relevo do espazo 
xeográfico europeo. 

B1.8. Situar no mapa de Europa as 
unidades e os elementos principais do 
relevo continental. 

B1.8.1. Localiza no mapa as unidades e 
elementos principais do relevo europeo. 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo 
xeográfico europeo. 

 

 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo. 

 

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

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente. 

CMCCT  

CD 

CAA 

B1.10. Diversidade de espazos naturais 
europeos. 

B1.10. Coñecer os principais espazos 
naturais do noso continente. 

B1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de 
satélite de Europa os principais espazos 
naturais. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

B1.11. Medio natural: áreas e problemas 
ambientais. 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais, e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

 

UNIDADE 7. A prehistoria 
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Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

e 

f 

g 

o 

B3.2. Fontes históricas. 

 

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de 
fontes históricas. 

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de 
fontes históricas.  

CAA  

CSC 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, sexan estas restos 
materiais ou textuais. 

CAA  

CSC 

B3.3. Cambio e continuidade. 

 

B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais 
no rumbo da historia, diferenciando 
períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

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

CMCCT  

CSC 

 

 

B3.5. Vocabulario histórico e artístico. 

 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

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

CCL 

CSC 

B3.6. Evolución das especies e a 
hominización. 

B3.6. Entender o proceso de hominización. B3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata 
chegar á especie humana 

CMCCT  

CSC 

B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade 
Antiga. 

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e 
distinguir a escala temporal de etapas como 
estas. 

B3.7.1. Distingue etapas dentro da historia 
antiga. 

CMCCT  

CSC 

B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global. 

 

 

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no 
espazo os procesos e os acontecementos 
históricos máis salientables da Prehistoria e 
da Idade Antiga, para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

B3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes 
cronológicos e mapas históricos. 

 

 

CMCCT 

CAA  

CSC 

B3.9.1. Paleolítico: etapas; características das 
formas de vida; cazadores colectores. 

B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e 

B3.9. Coñecer as características da vida 
humana correspondentes aos dous 
períodos en que se divide a Prehistoria: 
Paleolítico e Neolítico. 

B3.9.1. Explica a diferenza entre os dous 
períodos en que se divide a prehistoria e 
describe as características básicas da vida en 
cada un. 

CCL 

CAA  

CSC 
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expansión das sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía e comercio; 
organización social. 

B3.9.3. Prehistoria galega: megalitos e 
petróglifos. 

B3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución 
neolítica e o papel da muller nela. 

CAA  

CSC 

B3.10. Aparición dos ritos: restos materiais 
e artísticos; pintura e escultura. 

B3.10. Identificar os primeiros ritos 
relixiosos. 

B3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros 
ritos relixiosos como os da “deusa nai”. 

CSC  

CCEC 

B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. B3.12. Recoñecer a importancia da 
descuberta da escritura. 

B3.12.1. Diferencia entre as fontes 
prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as 
fontes históricas (textos). 

CAA  

CSC 

 

UNIDADE 8. As civilizacións fluviais: Mesopotamia e Exipto 

Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 b 

e 

f 

g 

o 

B3.2. Fontes históricas. 

 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode 
escribir sen fontes, sexan estas restos materiais 
ou textuais. 

CAA 

 CSC 

B3.3. Cambio e continuidade. 

 

 

 

B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais 
no rumbo da historia, diferenciando 
períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

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

 

CMCCT  

CSC 

 

 

B3.4. Tempo histórico. 

 

B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á 
vez en diferentes enclaves xeográficos. 

CMCCT 

CSC 

B3.5. Vocabulario histórico e artístico. 

 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

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

CCL 

CSC 
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B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade 
Antiga. 

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e 
distinguir a escala temporal de etapas como 
estas. 

B3.7.1. Distingue etapas dentro da historia 
antiga. 

CMCCT 

CSC 

B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións 
urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 
economía e política. 

B3.11. Coñecer algunhas características da 
vida humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes 
culturas urbanas, despois do neolítico. 

B3.11.1. Describe formas de organización 
socio-económica e política, novas ata entón, 
como os diversos imperios de Mesopotamia e 
de Exipto. 

CCL 

CAA  

CSC 

B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. B3.12. Recoñecer a importancia da 
descuberta da escritura. 

B3.12.1. Diferencia entre as fontes 
prehistóricas (restos materiais, ágrafos) e as 
fontes históricas (textos). 

CAA  

CSC 

B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. 

 

B3.13. Explicar as etapas en que se divide 
a historia de Exipto. 

 

B3.13.1. Interpreta un mapa 
cronolóxicoxeográfico da expansión exipcia. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B3.13.2. Describe as principais características 
das etapas históricas en que se divide Exipto. 

CCL 

CSC 

B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. 

 

 

B3.14. Identificar as principais 
características da relixión exipcia. 

 

B3.14.1. Explica como materializaban os 
exipcios a súa crenza na vida do alén. 

CCL 

CSC  

CCEC  

B3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos 
principais deuses do panteón exipcio. 

CAA  

CSC  

CCEC 

B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e 
Exipto.artísticos; pintura e escultura. 

B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 
arquitectónicos de Exipto e de 
Mesopotamia. 

B3.15.1. Localiza nun mapa os principais 
exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

CAA  

CSC  

CCEC 

 

UNIDADE 9. A civilización grega 
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Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

e 

f 

g 

o 

B3.5. Vocabulario histórico e artístico. 

 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

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

CCL 

CSC  

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" 
gregas e a súa expansión. 

 

 

B3.16. Coñecer os trazos principais das polis 

gregas e a transcendencia do concepto de 

democracia. 

 

 

B3.16.1. Identifica trazos da organización socio-
política e económica das polis gregas a partir de 
fontes históricas de diferentes tipos. 

CAA 

CSC  

 

B3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre 
a democracia grega e as democracias actuáis. 

CCL 

CAA  

CSC  

B3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión 
comercial e política das polis gregas. 

B3.17. Entender a transcendencia do 

concepto de colonización. 

B3.17.1. Localiza nun mapa histórico as 
colonias gregas do Mediterráneo. 

CAA  

CSC  

B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre 
Magno e os seus sucesores: helenismo. 

 

B3.18. Distinguir entre o sistema político 

grego e o helenístico. 

 

 

B3.18.1. Elabora un mapa do Imperio de 
Alexandre. 

CAA  

CSC 

B3.18.2. Contrasta as accións políticas da 
Atenas de Pericles co Imperio de Alexandre 
Magno. 

CAA  

CSC 

B3.19. Mundo clásico. Grecia e o 
helenismo: arte, ciencia, teatro e filosofía. 

B3.19. Entender o alcance do clásico na 

arte e na cultura occidentais. 

 

 

B3.19.1. Explica as características esenciais da 
arte grega e a súa evolución no tempo. 

CCL 

CSC  

CCEC  

B3.19.2. Dá exemplos representativos das 
áreas do saber grego, e discute por que se 
considera que a cultura europea parte da 
Grecia clásica. 

CCL 

CMCCT 

CAA  

CSC  

CCEC  
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UNIDADE 10. A civilización romana 

Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

e 

f 

g 

o 

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia. 

 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina 

o presente e os posibles futuros e espazos, 

ou inflúe neles. 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 
ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

 

CSC  

CCEC 

 

B3.3. Cambio e continuidade. 

 

 

 

 

B3.3. Explicar as características de cada 

tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais 

no rumbo da historia, diferenciando 

períodos que facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

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

 

 

CMCCT 

CSC  

 

 

 

B3.5. Vocabulario histórico e artístico. 

 

 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

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

 

CCL 

CSC  

 

B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da 
historia de Roma. República e imperio: 
organización política e expansión colonial 
polo Mediterráneo. Cristianismo. 

 

 

B3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, a economía e a cultura romanas, 

e recoñecer os conceptos de cambio e 

continuidade na historia da Roma antiga. 

B3.20.1. Confecciona un mapa coas distintas 
etapas da expansión de Roma. 

CAA 

CSC 

B3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas 
entre as formas de vida republicanas e as do 
imperio na Roma antiga. 

CAA 

 CSC 

 

B3.21. Mundo clásico. Arte romana: 
arquitectura, escultura e pintura. 

 

 

B3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e 

romana, diferenciando entre os que son 

específicos. 

B3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 
escultóricas de época grega e romana. 

 

CAA 

 CSC  

CCEC 
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B3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos; 
Hispania romana; Gallaecia. Proceso de 
romanización. A cidade e o campo. 

B3.22. Establecer conexións entre o pasado 
da Hispania romana e o presente. 

 

B3.22.2. Analiza exemplos do legado romano 
que sobreviven na actualidade. 

CAA  

CSC  

CCEC  

B3.22.3. Entende o que significou a 
romanización en distintos ámbitos sociais e 
xeográficos. 

CSC  

CCEC  

 

UNIDADE 11.  O territorio de España e de Galicia na Antigüidade 

Obxectivos 
curriculares 

Contidos curriculares Criterios de avaliación curriculares Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

e 

f 

g 

ñ 

o 

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia. 

 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina 
o presente e os posibles futuros e espazos, 
ou inflúe neles. 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 
ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

 

CSC  

CCEC 

 

B3.3. Cambio e continuidade. 

 

 

 

B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais 
no rumbo da historia, diferenciando 
períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

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

 

CMCCT 

CSC 

 

 

B3.4. Tempo histórico. 

 

B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á 
vez en diferentes enclaves xeográficos. 

 CMCCT 

CSC 

B3.5. Vocabulario histórico e artístico. 

 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

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

CCL 

CSC   

B3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión 
comercial e política das polis gregas. 

B3.17. Entender a transcendencia do 
concepto de colonización. 

B3.17.1. Localiza nun mapa histórico as 
colonias gregas do Mediterráneo. 

 

CAA  

CSC 
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B3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos; 
Hispania romana; Gallaecia. Proceso de 
romanización. A cidade e o campo. 

B3.22. Establecer conexións entre o pasado 
da Hispania romana e o presente. 
 

B3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde 
se reflicten os cambios administrativos en 
época romana. 

CAA 

CSC 

B3.22.3. Entende que significou a romanización 
en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

CSC 

CCEC  

 

5.1. INDICADORES DE LOGRO DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

UNIDADE 1. A Terra e a súa representación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

B1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos 
astronómicos na distribución da radiación solar e 
nas zonas bioclimáticas do planeta. 

- Explica os movementos de rotación e translación. 

- Interpreta como inciden os raios solares no movemento de translación. 

B1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e 
diferencia zonas do planeta de similares horas. 

- Analiza información sobre os 24 fusos horarios, a súa relación co movemento de rotación da Terra e a razón de crealos. 

- Interpreta imaxes sobre os fusos horarios e transcribe os datos, que expón con precisión. 

- Busca, localiza e identifica zonas do planeta coa mesma hora, debido a estar dentro do mesmo fuso horario. 

- Busca en Internet diferentes cidades e sinala a súa hora actual, en base ao fuso horario en que se atopan. 

B1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara 
unha proxección de Mercator con unha de Peters. 

- Busca, selecciona, organiza e clasifica a información relevante sobre tipos de mapas e distintas proxeccións. 

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 
e distingue os hemisferios da Terra e as súas 
principais características. 

- Realiza a procura dun punto no planisferio, identifícao e describe a súa situación no hemisferio correspondente. 

B1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 
mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

- Interpreta gráficas e localiza lugares xeográficos, segundo as súas coordenadas xeográficas. 

- Utiliza ferramentas dixitais para localizar lugares no planeta e describe a súa situación. 

 

UNIDADE 2. O relevo terrestre 
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Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 
e distingue os hemisferios da Terra e as súas 
principais características. 

- Localiza nun planisferio os océanos e os continentes, descríbeos e compáraos.  

- Localiza nun planisferio as placas tectónicas e en que áreas se localizan as grandes cordilleiras do mundo. 

B1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 
mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

- Localiza nun mapa accidentes do relevo, espazos xeográficos e lugares de interese. 

B1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo europeo e mundial. 

- Localiza e sitúa nun mapa físico: continentes, océanos e mares, illas, arquipélagos, ríos, e cadeas de montañas. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e 
localiza páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles. 

- Busca información en medios impresos e dixitais sobre os problemas ambientais e sobre a modificación do relevo e as 
súas causas. 

- Describe os axentes que modifican o relevo, valorando a influencia do relevo na nosa vida e a influencia do ser humano 
sobre o relevo. 

 

UNIDADE 3. As augas 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 
elementos e as referencias físicas principais: mares 
e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis 
importantes, ríos e cadeas montañosas principais 

- Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais. 

B1.7.1. Explica as características do relevo europeo. - Busca e explica as características dos ríos, os lagos e as augas mariñas de Europa. 

B1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os 
elementos principais do relevo europeo. 

- Describe, con axuda do mapa físico, os ríos, os lagos e as augas mariñas de Europa. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e 
localiza páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles. 

- Explica como se presenta a auga na Terra e o ciclo da auga. 

- Busca e describe como afecta a contaminación ás augas dos ríos e dos mares. 

- Valora a acción do home sobre o medio ambiente e os seus efectos, relacionándoos coa construción de presas nos ríos. 

 

UNIDADE 4. O clima 
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Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

B1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 
climas do mundo e reflictan os elementos máis 
importantes. 

- Analiza a información e describe as capas da atmosfera, os factores que afectan á temperatura e ás precipitacións, a 
presión atmosférica e o vento, e relaciónaos cos conceptos de tempo e clima. 

- Clasifica e relaciona os diferentes climas da Terra coas zonas climáticas, elaborando climogramas e mapas.  

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

- Describe e analiza as zonas climáticas, clasificándoas en zonas cálidas, zonas temperadas e zonas frías. 

- Clasifica e localiza nun mapa os diferentes climas. 

B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente. 

- Clasifica e localiza nun mapa as zonas cálidas, as zonas temperadas e as zonas frías. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e 
localiza páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles. 

- Coñece e describe a importancia do clima, das catástrofes climáticas, e da influencia humana na vida do planeta e na 
conservación do medio ambiente.  

- Busca en medios dixitais e impresos referencias aos problemas ambientais actuais e ás súas consecuencias. 

 

UNIDADE 5. As paisaxes da Terra 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 
e distingue os hemisferios da Terra e as súas 
principais características. 

- Analiza e localiza espazos xeográficos nun planisferio, identificando as súas principais características coas do hemisferio 
da Terra no que se atopan. 

B1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 
climas do mundo e reflictan os elementos máis 
importantes. 

- Analiza e confecciona climogramas, reflectindo os elementos máis importantes do clima. 

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

- Interpreta mapas e gráficos, identificando os espazos bioclimáticos. 

B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente. 

- Analiza, compara e describe os elementos propios da paisaxe e do clima. 

B1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite 
de Europa os principais espazos naturais. 

- Localiza en mapas as zonas bioclimáticas, sinalando o tipo de paisaxe e as características do clima que corresponden a 
cada zona. 
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B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e 
localiza páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles. 

- Busca información en páxinas web especializadas en problemas ambientais e en medios impresos, localízaa e utilízaa 
correctamente. 

 

UNIDADE 6. Atlas dos continentes 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

B1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara 
unha proxección de Mercator con unha de Peters. 

- Sabe utilizar un atlas.  

- Compara un atlas en papel e un atlas dixital. 

B1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 
elementos e as referencias físicas principais: mares 
e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis 
importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

- Sitúa, localiza e identifica nun mapa físico as principais unidades do relevo. 

B1.7.1. Explica as características xerais do relevo 
europeo. 

- Cita os principais accidentes do relevo europeo e describe as súas características. 

B1.8.1. Localiza no mapa as unidades e elementos 
principais do relevo europeo. 

- Sitúa, localiza e identifica nun mapa as principais unidades e elementos do relevo europeo. 

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

- Identifica e sitúa nun mapa as zonas climáticas europeas, describindo as súas características. 

B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente. 

- Localiza e sitúa nun mapa as zonas bioclimáticas, describindo as súas características. 

B1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite 
de Europa os principais espazos naturais. 

- Sitúa, localiza e identifica nun mapa os principais espazos naturais de Europa. 

- Compara o mapa político e o mapa físico de Europa. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e 
localiza páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles. 

- Investiga e realiza procuras en Internet, referidas ao medio ambiente e a espazos protexidos. 

 

UNIDADE 7. A Prehistoria 
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Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes 
históricas. 

- Nomea e identifica as fontes históricas; xustifica a súa importancia. 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode 
escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou 
textuais. 

- Analiza e expón exemplos sobre relatos materiais e textuais que son fontes necesarias para coñecer e escribir a historia. 

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

- Escribe por orde as características fundamentais dos feitos históricos e explica como era a forma de vida durante cada 
período. 
 

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

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico da época da prehistoria. 

B3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar 
á especie humana 

- Identifica e enumera as etapas da prehistoria, sinalando a súa evolución e os feitos que marcan o comezo e o final 

B3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. - Distingue as distintas etapas da prehistoria. 

B3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronológicos e 
mapas históricos. 

- Realiza diversos tipos de eixos cronolóxicos para representar os períodos, as especies que se sucederon, os inventos e 
descubrimentos, etc. 

B3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos 
en que se divide a prehistoria e describe as 
características básicas da vida en cada un. 

- Identifica, compara e explica as características básicas da vida no Paleolítico e no Neolítico; sinalando as diferenzas. 

- Identifica as características da prehistoria no territorio de Galicia. 

B3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución 
neolítica e o papel da muller nela. 

- Observa, identifica e explica o papel da muller na Prehistoria. 

B3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos 
relixiosos como os da “deusa nai”. 

- Identifica obxectos dos primeiros ritos relixiosos; recoñece as funcións da Venus, no Paleolítico; da deusa nai, no 
Neolítico; das posturas dos defuntos nos diferentes casos, etc. 

B3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 
(restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas 
(textos). 

- Identifica as diferenzas entre fontes prehistóricas e fontes históricas, interpreta os datos que se extraen delas e 
explícaos. 

 

UNIDADE 8. As civilizacións fluviais. Mesopotamia e Exipto 
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Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes 
históricas  

- Nomea e identifica as fontes históricas; xustifica a súa importancia, destacando o uso do papiro.  

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

- Busca e ordena a información sobre feitos históricos, sobre outros feitos relevantes e sobre personaxes importantes. 

- Interpreta liñas de tempo. 

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez 
en diferentes enclaves xeográficos. 

- Recoñece e explica cales foron as primeiras civilizacións e os seus enclaves xeográficos; situándoas no mapa. 

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

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico da Idade Antiga. 

B3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. - Coñece as etapas dentro da Idade Antiga; represéntaas de forma esquemática e explica algunhas características da vida 
humana neste período. 

B3.11.1. Describe formas de organización socio-
económica e política, novas ata entón, como os 
diversos imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

- Coñece e describe as formas de organización socio-económica e política de Mesopotamia e de Exipto. 

B3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 
(restos materiais, ágrafos) e as fontes históricas 
(textos). 

- Busca información sobre fontes escritas históricas, como os ideogramas chineses, os xeroglíficos exipcios ou o alfabeto 
fenicio, diferenza entre elas e explica en que consistían. 

B3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxicoxeográfico 
da expansión exipcia. 

- Interpreta un mapa cronolóxicoxeográfico da expansión exipcia. 

B3.13.2. Describe as principais características das 
etapas históricas en que se divide Exipto. 

- Busca información, comprende e describe os principais feitos e as principais características da historia de Exipto, das 
súas dinastías, das raíñas e dos faraóns. 

B3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a 
súa crenza na vida do alén. 

- Busca información sobre como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén; explícaa e describe os principais 
elementos que utilizaban. 

B3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais 
deuses do panteón exipcio. 

- Identifica os principais deuses exipcios; amplía a información, buscando en Internet, anota e representa cales son os 
seus símbolos. 

B3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos 
da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

Identifica os principais exemplos das construcións exipcia e mesopotámica; explica en que se parecen e en que se 
diferencian, citando exemplos. 
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UNIDADE 9. A civilización grega 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

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

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico da época da Antiga Grecia. 

B3.16.1. Identifica trazos da organización socio-
política e económica das polis gregas a partir de 
fontes históricas de diferentes tipos. 

- Identifica e describe distintos trazos da orixe e da evolución da organización socio-política e económica dos polis gregas 
a partir de diferentes tipos de fontes históricas  

B3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a 
democracia grega e as democracias actuáis. 

- Coñece e describe as características fundamentais da democracia grega, sinalando algunhas das diferenzas coas 
democracias actuais. 

B3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias 
gregas do Mediterráneo. 

- Sitúa nun mapa algunas das colonias gregas do Mediterráneo, caso de Ampurias.  

B3.18.1. Elabora un mapa do Imperio de Alexandre. - Interpreta e elabora un mapa do Imperio de Alexandre Magno; describe a ruta que seguiu e enumera os territorios do 
seu imperio. 

B3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de 
Pericles co Imperio de Alexandre Magno. 

- Investiga e explica as principais diferenzas entre a forma de goberno de Atenas e a de Esparta. 

B3.19.1. Explica as características esenciais da arte 
grega e a súa evolución no tempo. 

- Discrimina, identifica e explica as características esenciais da arte grego e a súa evolución no tempo. 

B3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do 
saber grego, e discute por que se considera que a 
cultura europea parte da Grecia clásica. 

- Identifica e valora o legado dos gregos. 

 

UNIDADE 10. A civilización romana 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

- Identifica, analiza e describe distintos exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 

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

- Ordena cronoloxicamente e representa nunha liña do tempo algúns feitos históricos sobre da antiga Roma. 
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B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible da época romana. 

B3.20.1. Confecciona un mapa coas distintas etapas 
da expansión de Roma. 

- Interpreta mapas e confecciónaos dos territorios polos que se estendeu Roma na Monarquía, na República e no 
Imperio. 

B3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre 
as formas de vida republicanas e as do imperio na 
Roma antiga. 

- Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida e entre os gobernos nas etapas da historia de Roma. 

B3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 
escultóricas de época grega e romana. 

- Identifica e describe as obras arquitectónicas e escultóricas grega e romana.  

B3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que 
sobreviven na actualidade. 

- Identifica, analiza e describe distintos exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade, relacionándoos co 
pasado da Hispania romana. 

B3.22.3. Entende o que significou a romanización en 
distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

- Busca en Internet, interpreta e expón diferentes feitos sobre a ‘romanización’ e sobre os principais romanos. 

 

UNIDADE 11. O territorio de España e de Galicia na Antigüidade. 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

- Identifica, analiza e describe distintos exemplos do legado da Antigüidade que sobreviven na actualidade. 

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

- Ordena cronoloxicamente e representa nunha liña do tempo algúns feitos históricos sobre as etapas da conquista 
romana en Hispania. 
 

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez 
en diferentes enclaves xeográficos. 

 - Busca información, recoñece e explica a existencia de diferentes pobos, as súas características e as súas obras.  

 

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

- Utilizao vocabulario histórico e artístico para a época. 

B3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias 
gregas do Mediterráneo. 

- Identifica e describe as características fundamentais das colonizacións fenicia, grega e cartaxinesa, sinalando as 
diferenzas coa actualidade. 
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B3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se 
reflicten os cambios administrativos en época 
romana. 

- Comprende e explica a conquista romana a través de mapas, reflectindo información sobre os cambios administrativos, 
as distintas áreas de influencia e as colonias en época romana. 

B3.22.3. Entende que significou a romanización en 
distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

- Entende e explica a que chamamos romanización en diferentes aspectos, como a economía, a sociedade, a relixión, a 
arte… 

 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

6.1. METODOLOXÍA 

As decisións metodolóxicas asociadas ao ensino da Xeografía e a Historia son determinantes para a aprendizaxe dos alumnos, pois deben de permitir 
que o “saber facer” complemente ao “saber” e redunde na súa maior autonomía, compromiso, responsabilidade, desexo de coñecemento e goce da 
cultura agora e no futuro. 

Debemos de partir da consideración do alumno/a como o centro do proceso de ensinanza-aprendizaxe e do contexto en que vive como o escenario 
real que necesita ser identificado, comprendido e mellorado. A aprendizaxe resultará máis significativo, máis motivador, canto máis próximo e útil. 
Como ciencias que son, a Xeografía e a Historia seguen un método científico baseado no rigor e a honestidade. Nos bloques de Xeografía, os 
principios que sustentan o método xeográfico convértense en criterios de avaliación das aprendizaxes, pois se pide aos alumnos-as que localicen, 
describan, expliquen, comparen e relacionen feitos e fenómenos que acontecen sobre o espazo natural e humanizado. Igualmente, en Historia, o 
método científico está presente na formulación curricular sempre que se aborda unha crítica das fontes históricas, recórrese á localización e a 
datación dos feitos estudados e anímase aos alumnos-as a suscitar hipóteses e a realizar sínteses interpretativas. Para iso, cóntase co apoio de 
numerosas disciplinas auxiliares e de ferramentas e recursos que permiten contrastar a información, presentala de forma adecuada e facela pública 
co necesario respecto pola autoría allea. Entre esas ferramentas é necesario contar coas Tecnoloxías da Información e a Comunicación que, ben 
integradas, deben converterse en Tecnoloxías para a Aprendizaxe e o Coñecemento. O emprego destas tecnoloxías, necesariamente suxeito á 
disponibilidade de recursos do IES Cosme López Rodríguez, debe planificarse e imbricarse na programación de aula, seleccionarse na medida en que 
aporten valor engadido e ensinarse ao alumnado para fomentar un uso responsable e crítico dainformación. Debe de ser consciente de que as 
tecnoloxías, en si mesmas, non ensinan nin motivan, senón que están ao servizo dos proxectos de aula e do cambio metodolóxico que estes conlevan. 
Non obstante o anterior, os alumnos-as deben recibir unha formación específica en torno a aplicacións e recursos dixitais que facilitan o traballo na 
materia: buscadores e bases de datos, mapas interactivos personalizables, sistemas de información xeográfica, eixes cronolóxicos multimedia, 
repositorios de imaxes e audiovisuais e outras moitas ferramentas de autor que permiten crear contido propio e facelo público, é dicir, que 
contribúen a romper os límites físicos e temporais do aula. A utilización de “blogs” como o “Forum Gigurrorum” van nesa liña. 

A Xeografía e a Historia, complementarias entre si, teñen que servir aos alumnos-as como aglutinante doutros saberes, abordados desde unha 
perspectiva múltiple e interdisciplinar, global e interconectada. Iso implica asumir máis dun punto de vista no estudo e actualizar coñecementos, 
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destrezas e técnicas aprendidos noutras materias. Esta premisa, que se esconde baixo a formulación da aprendizaxe por competencias, faise 
realidade cando deseñamos tarefas e proxectos que integran o conxunto de asignaturas do curso no estudo dun mesmo obxecto e cunha meta 
común, cun produto final. Por iso, na medida do posible, é desexable a utilización metodoloxías de aprendizaxe baseada en proxectos que propicien 
o traballo interdisciplinar máis aló do tempo e do espazo que marca para cada unha das materias a organización escolar. 

Á hora de programar a materia, debemos partir dos coñecementos previos dos estudantes e crear situacións motivadoras e participativas. Os 
alumnos han de “saber facer”, é dicir, deben transformar o seu coñecemento en experiencia. Este enfoque lévanos á necesidade de suscitar 
actividades prácticas, que esixan a posta en marcha de todas as competencias, que impliquen sistemáticamente unha lectura comprensiva, con apoio 
de técnicas de estudo diversas, o traballo de campo, a procura e análise de información, a elaboración e comentario de mapas e gráficas ou a lectura 
de imaxes, entre outras. Ese traballo práctico resultará máis eficaz e integrador na medida en que se deseñe cunha formulación grupal e cooperativo, 
pois en pequenos grupos facilítase o debate, a adquisición de habilidades sociais e a aprendizaxe entre iguais, mentres que se reforza a autonomía 
dos alumnos-as para deseñar o proceso e xestionar o seu tempo e as súas emocións. Para rematar, na medida do posible, fomentarase a 
presentación pública dos resultados do traballo individual e grupal, xa sexa mediante debates ou exposicións orais, que deben ser potenciadas ao 
máximo, ou ben garazas ao uso de aplicación informáticas diversas. 

Aínda que as actividades do aula deben ter como obxectivo ensinar a pensar aos alumnos_as, mostrar as distintas estratexias que poden conducir á 
resolución de problemas, hai un aspecto na materia que non debe ser menospreciado: necesariamente ten que existir unha aprendizaxe memorística, 
pois esta proporciona a armazón de conceptos espazo-temporais sobre o que deseñar outras aprendizaxes, á vez que abunda na adquisición dun 
vocabulario preciso e adecuado ao contexto académico en que nos desenvolvemos. 

Entre os obxectivos que nos marcamos en Xeografía e a Historia está o de espertar nos estudantes o gusto e a apreciación pola cultura. Na medida 
das nosas posibilidades, as saídas e traballos de campo, as visitas a museos, exposicións, centros de interpretación e espazos naturais e urbanos 
contribuirán a esa valoración e interese polo patrimonio. Tamén o fará, desde logo, a lectura. Ao longo dos catro cursos de Educación Secundaria 
temos o deber e a responsabilidade de construír o armazón lector dos nosos alumnos-as, aproveitar a potencialidade da prensa no aula, achegarlles 
a obras capitais da Literatura e tamén a textos e novelas xuvenís, motivadoras e próximas. Animarlles a ler, formarlles como usuarios da biblioteca, 
ensinarlles a xestionar as súas lecturas dixitais, proporcionaralles unha nova perspectiva para achegarse aos temas tratados na materia e un acicate 
para seguir lendo no futuro. Seguindo nesta mesma formulación, considerarase a introdución do cine na aula como reforzo á aprendizaxe da 
Xeografía e a Historia e co obxectivo de contribuír á alfabetización audiovisual do alumnado. 

Para rematar, calquera decisión metodolóxica e organizativa debe ter como horizonte a educación en valores democráticos e cívicos. O 
recoñecemento á autoridade do profesor, o respecto mutuo, a integración de todo o alumnado, o fomento da súa participación no deseño das 
actividades, a atención adecuada á súa diversidade e a resolución pacífica dos conflitos deben de crear o adecuado clima de convivencia nas aulas e 
deben preparar aos alumnos-as para o exercicio dunha cidadanía responsable e comprometida. 
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6.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Alumno-a:  

o Libro de texto: “Xeografía e Historia 1 ESO. Editorial Santillana”. 

o Ordenadores portátiles para cada alumno-a. Proxecto Abalar.  

o Caderno.  

o Fichas do curso que inclúen mapas físicos. 

 Aula/centro:  

o Blog: http://www.forumgigurrorum.blogspot.com/  

o Mapas físicos.  

o Planisferio.  

o Libros de consulta: diccionario de lingua galega e lingua castelá  

o Recursos multimedia aportados pola editorial Obradoiro-Santillana  

o Canón-proxector.  

o EDI.  

o Ordenador portatil. 

 

7. CRITERIOS. INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  

Entendemos a avaliación como un proceso integral, en que se contemplan diversas dimensións ou vertentes: análise do proceso de aprendizaxe dos 
alumnos e alumnas, análise do proceso de ensino e da práctica docente, e análise do propio Proxecto Curricular.  

 A avaliación concíbese e practica da seguinte maneira:  

 Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e particularidades.  

 Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que 
se seleccionan.  

http://www.forumgigurrorum.blogspot.com/
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 Cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada situación particular e se avalían de forma equilibrada os 
diversos niveis de desenvolvemento do alumno, non sao os de carácter cognitivo.  

 Orientadora, dado que achega ao alumno ou alumna a información precisa para mellorar a súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas.  

 Continua, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos momentos ou fases. Contémplanse tres modalidades:  

o Avaliación inicial. Proporciona datos sobre o punto de partida de cada alumno, proporcionando unha primeira fonte de información 
sobre os coñecementos previos e características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía adecuada.  

o Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ao longo do proceso, conferindo unha visión das dificultades e progresos de 
cada caso. 

o Avaliación sumativa. Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe en cada período formativo e a consecución dos 
obxectivos. Así mesmo, contémplase no proceso a existencia de elementos de autoavaliación e coavaliación que impliquen aos 
alumnos e alumnas no proceso. 

 

7.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS NON 
BÁSICOS 

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. X  

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas.  X 

XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de Peters.  X 

XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.  X 

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súas principais características. X  

XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas. X  

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial. X  

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis 
importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

X  

XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis importantes. X  

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.  X 
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XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo. X  

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.  X 

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.  X 

XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais.  X 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles. 

 X 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.  X 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.  X 

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

XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre.  X 

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

X  

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.  X 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. X  

XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. X  

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.  X 

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.  X 

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as características básicas da vida en cada un. X  

XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela.  X 

XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai".  X 

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. X  

XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas (textos). X  

XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia.  X 

XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto.  X 

XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén.  X 

XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio.  X 
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XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica.  X 

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes históricas de diferentestipos X  

XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. X  

XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.  X 

XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre.  X 

XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno.  X 

XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo.  X 

XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se considera que a cultura europea parte da Grecia clásica.  X 

XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma.  X 

XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. X  

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. X  

XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos en época romana.  X 

XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. X  

XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. X  

Superando os estándares de aprendizaxe básico acadáse, alomenos, o 50% da nota da materia. 

7.2 PROCEDEMENTO PARA AVALIACIÓN INICIAL. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN CONTINUA. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN FINAL 

Para os alumnos-as de 1º ESO realizaranse na primeiras semanas do curso unhas probas iniciais para detectar aqueles casos que merezan unha 
atención especial por parte do profesorado. Estas probas serán realizadas por cada docente na súa materia. Na materia de Xeografía e Historia 
incluíra un texto histórico e un mapa físico. No texto contestarán a unas pregruntas sobre o mesmo e no mapa situarán elementos xeográficos. 

Os obxectivos perseguidos con esta proba son os siguientes: 

 Detectar o nivel de coñecementos previos do alumnado sobre conceptos xeográficos básicos e significativos.  

 Detectar o nivel de coñecementos previos adquiridos na etapa anterior sobre nocións espaciais básicas. 

 Coñecer o nivel comprensión da información e da expresión do coñecemento do que parten, detectar aqueles problemas que, no manexo das 
habilidades básicas necesarias para a comprensión da materia de Xeografía e Historia, se presenten na aula para poder dar unha resposta 
eficaz e rápida aos mesmos.  
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 Posuír unha información obxectiva e mensurable que permítanos saber de onde partimos na construción dos novos aprendizaxes dos que 
debemos dotar ao alumnado ao longo da súa etapa como estudantes de Secundaria. 

 Conseguir un instrumento eficaz que nos permita participar con obxectividade, na avaliación inicial destes alumnos. 

Estas probas servirán, xunto co observado polo profesorado no aula e os informes de cursos anteriores, para detectar as posibles dificultades que 
presente o alumnado e tomar as medidas organizativas destinadas a paliarlos. 

Na xunta da avaliación inicial, na que se reúnen os profesores que imparten materia nun grupo, membros do equipo directivo e o equipo de 
orientación, poñeranse en común os resultados obtidos por cada alumno-a e tomaranse as medidas oportunas no caso que sexan necesarias para 
algún alumno-a. 

 
 

Os procedementos e instrumentos de avaliación, no caso da avaliación continua, serán a observación e seguimiento sistemático do alumno-a, é 
dicir, tomaranse en consideración todas as producións que desenvolva, tanto de carácter individual como grupal: traballos escritos, exposicións orais 
e debates, actividades de clase, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, precisión na expresión, autoavaliación... E os da avaliación sumativa, as 
probas escritas por unidade didáctica e as de recuperación (e final de curso, si o alumno non recuperase algunha avaliación, e extraordinaria, no 
caso de obter unha cualificación de Insuficiente na ordinaria final de curso). En todo caso, os procedementos de avaliación serán variados, de forma 
que poidan adaptarse á flexibilidade que esixe a propia avaliación 

A cualificación final correspondente á convocatoria ordinaria de xuño será a media ponderada das cualificacións de cada das tres avaliacón, sempre e 
cando esa media sexa igual ou superior a nota da 3ª avaliación. Se a media é inferior a nota da 3ª avaliación a nota de xuño será a da 3ª avaliación.  

Os alumnos-as que non superen a asignatura en a avaliación ordinaria, terán dereito 
a unha proba extraordinaria en a convocatoria de setembro, que versará sobre todos 
os contidos do curso. Realizaran este exame os alumnos-as  que en xuño obteñan unha calificación menor a 5. O exame é sobre toda a materia. O 
profesor entregará previamente ao alumno-a un listado de preguntas de onde seleccionará as que configuren o exame. O aprobado obtense cunha 
nota de 5. 

Os alumnos-as que presentan en setembro, antes da realización do exame, a contestación correcta a todas as preguntas que se utilizan para 
seleccionar as que van a configurar o exame, terán + 1 no exame. 

Os alumnos-as con avaliacións non superadas, realizaran a recuperación en datas sinaladas a final de curso.  

O profesor entregará previamente ao alumno-a un listado de preguntas de onde seleccionará as que entren no exame.  

Os alumnos-as que teñan superada a materia poderán presentarse a un exame, coincidindo coa realización das recuperacións, para subir nota. Este 
exame podería subir a nota ata un máximo de 2 puntos. Poderáse baixar a nota ata 1 punto cando se produza unha diferencia de alomenos 3 puntos 
entre a nota do exame e a nota final previa á realización de dito exame. 
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7.3. INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Consideramos que para realizar unha adecuada intervención educativa, é necesario suscitar unha avaliación ampla e aberta á realidade das tarefas 
de aula e das características do alumnado, con especial atención ao tratamento da diversidade.  

Os instrumentos de avaliación defínense como aqueles documentos ou registros utilizados polo profesorado para a observación sistemática e o 
seguimiento do proceso de aprendizaxe do alumnado. Desta forma a avaliación debe apoiarse na recolleita de información. Por iso é necesario que 
o equipo de profesores determine as características esenciais dos procedementos de avaliación; entre elas destácanse as seguintes: 

- Ser moi variados, de modo que permitan evaluar os distintos tipos de capacidades e contidos curriculares e contrastar datos da avaliación dos 
mesmos aprendizaxes obtidas a través dos seus distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algúns deles, tanto polo profesor como polos alumnos-as en situacións de autoevaluación e de coevaluación. 

- Dar información concreta do que se pretende evaluar, sen introducir variables que distorsionen os datos que se obteñan coa súa aplicación. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sexan orais ou escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cando se trate de probas dirixidas ao alumnado, 
de modo que se adecuen ás distintas aptitudes e que o código non mediatice o contido que se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situacións máis ou menos estructuradas da actividade escolar. 

- Permitir evaluar a transferencia das aprendizaxes a contextos distintos daqueles nos que se adquiriron, comprobando así o seu funcionalidad e a 
adquisición das competencias básicas. 

A continuación enumeramos algúns dos procedementos e instrumentos que se poden empregar para evaluar o proceso de aprendizaxe: 

Procedementos 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

 Outros 

Instrumentos 
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 Probas escritas. 

 Probas orais. 

 Observación directa. 

 Caderno de clase. 

 Tarefas no blog. 

 Producións. 

 Outros. 

7.3.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A nota desta materia en cada unha das avaliacións obtense da seguinte forma:  

- O 70% a adquisición de contidos e competencias reflexadas nas probas escritas. 

- O 30%  a valoración doutros apartados como: clase, caderno, traballo escrito, preguntas orais e actividades do blog. 

1.- Probas escritas (70 % da nota) que se realizaán, polo xeral, unha proba escrita cada da tema. A puntuación de cada unha das probas escritas 
escritos estará comprendida entre 0 e 10.  

Faltas de ortografía. As faltas de ortografía nas probas escritas se sancionarán con 0,25 puntos a partir da terceira falta (as faltas repetidas só se 
contabilizan unha vez); catro faltas de acentuación terán a consideración dunha falta de ortografía.  Por faltas de ortografía só se poderá restar ata 
un punto na nota da proba. 

Os alumnos-as deberán copiar as faltas de ortografía no caderno cando se entrega a proba escrita para  a súa revisión. Se ao rematar a avaliación 
presenta correctamente escrita e empregada nun contexto cada unha das faltas de ortografía non se terán en conta para a nota. 

Copiar nun exame empregando calquer medio suporá a retirada inmediata do exame e a súa calificación con nota 0. 

A falta de asistencia a un exame só podera xustificarse mediante documento oficial; de non existir o alumno-a non terá dereito a repetición do 
exame e a súa calificación será con nota 0. 

2.- Outros apartados avaliables (30 % da nota):  

 Preguntas orais (10% da nota) todos os días e a todos os alumnos-as preguntas sobre o explicado na sesión anterior. Valoración por 
avaliación: todos positivos ou un máximo dun negativo + 1 punto, dous ou tres negativos: 0,75 puntos, catro ou cinco negativos 0,5 puntos, 
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seis ou sete negativos 0,25 puntos, oito negativos sen variación. A partir de oito negativos descóntase 0,25 puntos por cada dous negativos 
ata un máximo a descontar de -1 punto.  

 Clase (5% da nota): valorarase o grao participación e a súa actitude na clase. Se a actitude é disrutiva se sancionará co 5% da nota. 

 Caderno (5% da nota): Valoración do grao de realización tarefas propostas polo profesor (anotación ao marxe do caderno o día no que non se 
fan as actividades), e valoración da presentación do caderno. 

 Traballo escrito en grupo ou individualmente (5% da nota). A valoración do mesmo será sobre 1 para cada un dos que realizaron o traballo.  

 Actividades do blog (5% da nota). Realización, en clase, das actividades de cada tema que están no blog 
(http://www.forumgigurrorum.blogspot.com/). A valoración será sobre 1. Obterase:  

o 1 punto cando a media de acertos dos temas da avaliación sexa igual ou superior ao 91 %  

o 0,75 puntos cando a media de acertos dos temas da avaliación esté comprendida entre o 71 % e o 90 %.  

o 0,5 puntos cando a media de acertos dos temas da avaliación esté comprendida entre o 61 % e o 70 %.  

o 0,25 puntos cando a media de acertos dos temas da avaliación esté comprendida entre o 51 % e o 60 %.  

o 0 puntos cando a media de acertos dos temas da avaliación esté comprendida entre o 0 % e o 50 %. 

Se nunha avaliación non se realiza o traballo escrito a nota das actividades do blog será un 10 % da nota. 

A nota da avaliación obtense sumando a nota dos controis escritos (70 % da nota) e a nota dos outros apartados (30 % da nota).  

O aprobado obtense cunha nota de 5. Redonderase a unha nota superior cando o decimal sexa > que 0,75. 

7.4. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

7.4.1. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PARA O ALUMNADO REPETIDOR 

Os alumnos-as que permanecen un ano máis no mesmo nivel educativo (repetidores) Terán a opción de realizar unha ficha-actividade en cada tema. 
Esa ficha valorarse ata +1 na nota das distintas probas escritas; sempre e cando sexa entregada con anterioridade á realización das mesmas.  

7.4.2. AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Realización de fichas de cada un dos temas da materia. Recoller en conserxería ou imprimir dende o blog 
http://www.forumgigurrorum.blogspot.com/. Valoración 60% da nota da avaliación  

Realización de probas escritas sobre  a metade do temario en xaneiro/febrero e a segunda metade do temario en abril ou da totalidade do temario 
no mes de maio. Valoración 40% da nota da avaliación.  
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Por diversidad no ámbito educativo, entendemos o conxunto de diferenzas individuais que coexisten en todo o alumnado. É dicir, que falamos da 
heteroxeneidade que existe en todas as aulas, debida ás diferenzas na capacidade intelectual, no rendemento académico, diferenzas nos intereses e 
no ritmo de aprendizaxe, diferencias socio-culturais, lingüísticas e diferenzas de xénero. É dicir que todos somos diferentes. 

Actualmente nos centros educativos existe unha gran variedade de circunstancias persoais, sociais-económicas e de saúde que conviven a diario. Xa 
que logo “atención á diversidad” significa dar resposta a todo ese alumnado, atendendo ás súas diferenzas, non só ao alumnado con necesidades 
educativas especiais, é dicir, aqueles que presentan dificultades de aprendizaxe, atraso mental, discapacidades auditivas, visuais, motóricas, ou que 
padece trastornos emocionais, ou de comportamento, alumnos con superdotación intelectual. 

Aspectos a ter en conta á hora de establecer medida de atención á diversidade de forma individualizada: 

Aspectos organizativos: 

 Adscrición do alumno ao grupo clase. 

 Apoio dentro do aula. 

 Apoio fóra da aula. 

 Agrupacións flexibles. 

 Reforzo no seo do grupo de iguais. 

 Traballo en colaboración ou en equipo. 

 Estrutura de clase cooperativa. 

 Horario diferenciado. 

 Profesorado asignado a cada grupo. 

Aspectos metodolóxicos: 

 Incidir no “saber” e no “saber facer”. 

 Potenciar o uso da linguaxe oral, en situacións espontáneas e en actividades planificadas de comunicación. 

 Combinar periodos curtos de atención con acción manipulativa. 

 Facer uso explícito do reforzo social (calquera alabanza) para dar apoio, non só ao rendemento, senón ao feito de estar sobre as tarefas. 
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 Proporcionar reforzo positivo ao feito de terminar a tarefa. 

 Cambiar de formatos, para evitar a monotonía e o desinterese. 

 Mesturar actividades de alto e baixo interese (é conveniente empezar coas menos atractivas), intercalándolas. 

 Empregar, en determinados momentos, materiais informáticos de aprendizaxe (sempre como medio e non como fin). 

 Proporcionar pequenos descansos, frecuentes e regulares. 

 Promover que as tarefas sexan interesantes. Auméntase o interese das tarefas permitindo, en ocasións, que os alumnos traballen xunto aos 
seus compañeiros ou en pequenos grupos, utilizando materiais visuales, auditivos ou manipulativos e combinando as actividades de maior 
interese con aquelas de menor interese. 

 Retense moita mais información cando le, oe, ve, di e fai que cando só escoita. 

 É conveniente dividir as tarefas en etapas breves. Determinar o tempo de traballo/atención e axustar o traballo a ese tempo, que aos poucos 
deberá aumentarse a medida que o discente progrese. 

 Organizar as tarefas por etapas e ata valorar a posibilidade de que poidan ser completadas en diferentes horarios. 

 Permitir que o alumno-a, en ocasións, poida elixir entre diferentes tarefas. 

 Asignar menor cantidade de exercicios. É mellor que realice menor cantidade e ben feitos, que moitos e mal. 

 Facerlles preguntas frecuentes e secuenciadas con marcadores temporais. Ex.: Por onde empezamos? E logo disto que vén? 

 Asignación de responsabilidades específicas ao alumno con sobreactividad motora. 

Adecuación das actividades de aprendizaxe: 

 Ampliación do tempo para realizar calquera actividade escolar. 

 Valorar as actividades polos seus contidos e non polos seus erros de escritura. 

 Repetir as informacións e explicacións tantas veces como sexa necesario. 

 Fotocopias de apoio para reforzar actividades e contidos que non comprende. 

 Respectar o ritmo propio de aprendizaxe; para iso, individualizar a atención, na medida do posible. 

 Para algúns alumnos-as, como os TDAH, hai que aplicar a máxima “menos é máis”. O importante é asegurarnos que saben facer, non a 
cantidade que realicen. 
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 Procurar que sempre acaben cunha actividade que lles salga ben. 

 Sobre os deberes e tarefas a realizar, o obxectivo é mellorar o seu ejecución, adaptándoos ás necesidades do alumno. 

 esquecemento á hora de entregar traballos programados con antelación, pode parecer finxido, pero pode ser real (contrastar con pais). 

 Recordar datas de entrega. 

Adecuación da avaliación: 

 De carácter xeral: 

o Ter en conta nas probas escritas a súa posible dificultade coa expresión escrita. 

o Maior disponibilidade de tempo para realizar as probas. 

o Confirmación da comprensión semántica da información contida nos enunciados das preguntas. Si non se está seguro, lerllas. 

o Non facer copiar os enunciados para centrarse no desenvolvemento da tarefa. 

o Permitir o uso de medios informáticos ou digitales para realizar calquera actividade que requira linguaxe escrita. 

o Facilitar a alternancia de realizar exames de forma oral. 

o Adecuación dos exames. 

o Combinar diferentes formatos de pregunta nunha mesma proba: de desenvolvemento, V/F, completar un esquema, definicións, 
opción múltiple, frases para completar. 

o Traballar, antes da proba, con mostras de formato de exame. 

o Permitir en calquera momento o acceso ás instrucións.  

o Supervisar que responderon todo antes de entregar un exame. 

o Recordar ao alumno_a que revise o exame antes de entregalo. 

o Guiarlle para reconducir a atención. 

 De carácter específico: 

o Fundamentar a avaliación-cualificación e plans de apoio ao alumnado nunha avaliación criterial (referida aos criterios de avaliación e a 
súa concreción en indicadoresde avaliación). 
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o Definición explícita e precisa dos mínimos exixibles (aprendizaxes imprescindibles). 

o Posible elaboración de rúbricas para a identificación dos grados de aprendizaxe referidos aos diferentes indicadores de avaliación, e 
especialmente, aos mínimos exixibles. 

o Avaliación dos puntos débiles detectados no proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado. En especial, identificación daqueles 
mínimos 
exixibles que non se conseguiron (final de curso, ou que durante o curso detéctanse dificultades na súa adquisición). 

o Elaboración de plans de apoio e reforzo individualizados (medidas ordinarias), asociados aos mínimos exixibles deficitarios. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Tal como se sinala no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obligatoria e do 
Bachillerato no seu artigo 4, sinálanse os elementos transversais.  
Desde a materia de Xeografía e Historia en 1º de ESO traballásense fundamentalmente:  

 
A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, no desenvolvemento de todas as clases á hora de abordar os diferentes contidos e a realización 
de actividades. Lectura dos contidos do libro de texto e realización de actividades do mesmo. Realización de producións escritas (actividades de 
diversa índole, realización de traballos etc).Tamén á hora de realizar as probas orais traballarase a expresión oral e a capacidade que ten o alumno 
para expresarse, utilizar un vocabulario adecuado, capacidade de síntese, relación etc.  

 
A comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, serán traballadas á hora de presentar e elaborar contidos; tanto por 
parte do profesor como dos alumnos. Tamén se traballarán na procura de información, na creación de novos coñecementos. No desenvolvemento 
das clases realizaranse visionado de vídeos, fragmentos de películas, documentales etc. Tamén se levará a cabo o uso de internet, prensa diaria etc. 
O emprego do blog da materia (forumgigurrorum.blogspot.es). 
 
O emprendimiento, será obxecto de traballo cando se realicen producións de traballos de xeito individual ou en grupo, traballos polos alumnos de 
xeito autónomo. Presentación de contidos de xeito creativo e atractiva por parte dos alumnos.  

 
A educación cívica e constitucional traballarase no desenvolvemento das clases, ao fomentar o respecto entre os alumnos, a interactuación con 
todos os membros da comunidade educativa conforme a unhas normas baseadas no respecto mutuo e o respecto a unhas normas de convivencia.  
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Debido á natureza da materia e aos seus contidos de estudo, trataranse a prevención da violencia de xénero, a prevención da violencia contra as 
persoa con discapacidad e a prevención de violencia terrorista e de calquera outra forma de violencia racismo ou xenofobia, traballaranse cando 
se analicen as diferentes etapas na Historia Antiga, o desenvolvemento das sociedades desta época e a posible discriminación que se realizaba. Se 
fomentarán actitudes que rexeiten os comportamentos sexistas.  
Favorecerase o seu tratamento tamén, ao analizar o desenvolvemento das sociedades actuais e a súa diversidade, os comportamentos e valores que 
sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o respecto aos homes e 
mulleres por igual. Fomentaranse actitudes que rexeiten os comportamentos sexistas. 
Favoreceranse actividades que analicen e conmemoren datas sinaladas como o día da muller traballadora, o día da paz etc, para fomentar e para 
favorecer a resolución de conflitos de xeito pacífico.  
 
A educación e a seguridade vial, traballarase en posibles saídas que se realicen fóra do instituto fomentando o bo uso dos seus dereitos e deberes 
como usuario das vías, en calidade de peatón, viaxeiro e condutor de bicicletas, respectando as normas e sinais para evitar os accidentes que poidan 
producirse e as súas secuelas. Este tema tamén se abordará ao estudar os contidos referidos á poboación e ao elevado número de falecementos que 
se observa cada ano en accidentes de tráfico. 

 

9.1. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDADE 1. A Terra e a súa representación 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Como se ve a Terra desde o espazo (páxina 12). 

Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxina 13); Como o sabemos? (páxina 13); Interpreta o debuxo (páxina 14); Interpreta a imaxe e o 
gráfico (páxina 15); Claves para estudar (páxinas 15, 17 e 19); Interpreta os debuxos (páxina 16); Expresión das propias ideas sobre a necesidade de 
coñecer as coordenadas xeográficas dunha estación de salvamento ante unha hipotética chamada de socorro (páxina 23); Resume o esencial 
(páxina 24); Reflexión e explicación do porqué se inviste tanto diñeiro en investigar o espazo (páxina 25). 

Comunicación audiovisual. Circunferencia da Terra (páxina 13); O sistema solar (páxina 14); A biosfera (páxina 14); A estrutura externa da Terra 
(páxina 15); Composición química da atmosfera (páxina 15); O movemento de rotación (páxina 16); O movemento de translación (páxina 17); Os 
elementos dun mapa (páxina 18); Interpretación de diferentes proxeccións cartográficas (páxina 19); Os meridianos terrestres e paralelos 
terrestres (páxina 22); Localizar un punto nun mapa (páxina 23); Orientación cun plano (páxina 26); Fusos horarios (páxina 27); Unha práctica con 
Google Maps (páxina 29). 
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O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura en Internet das características dos demais planetas do sistema solar 
(páxina 15); procura de información sobre as proxeccións de Mercator e Peters (páxina 19); procura na web sobre os proxectos de investigación 
que leva a cabo o Instituto de Astrofísica de Canarias (páxina 25); procura en Internet de diferentes cidades do mundo e as súas horas 
correspondentes (páxina 27); Unha práctica con Google Maps (páxina 29). Proxecto TIC de Xeografía: Organizar unha viaxe coma o de Marco Polo 
(páxinas 138 a 140). 

Emprendemento. Interpretar diferentes proxeccións cartográficas (páxina 19); Utilizar unha escala (páxina 20); Localizar un punto nun mapa 
(páxina 23); Orientarse cun plano (páxina 26); Utilizar un mapa de fusos horarios (páxina 27); Pensa como un xeógrafo. Sandy, unha illa fantasma 
no Pacífico? (páxina 28). 

Educación cívica e constitucional. O respecto no diálogo cos teus compañeiros (páxina 17). 

 

UNIDADE 2. O relevo terrestre  

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Como se ve a Terra desde o espazo (páxina 12). 

Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxina 13); Como o sabemos? (páxina 13); Interpreta o debuxo (páxina 14); Interpreta a imaxe e o 
gráfico (páxina 15); Claves para estudar (páxinas 15, 17 e 19); Interpreta os debuxos (páxina 16); Expresión das propias ideas sobre a necesidade de 
coñecer as coordenadas xeográficas dunha estación de salvamento ante unha hipotética chamada de socorro (páxina 23); Resume o esencial 
(páxina 24); Reflexión e explicación do porqué se inviste tanto diñeiro en investigar o espazo (páxina 25). 

Comunicación audiovisual. Circunferencia da Terra (páxina 13); O sistema solar (páxina 14); A biosfera (páxina 14); A estrutura externa da Terra 
(páxina 15); Composición química da atmosfera (páxina 15); O movemento de rotación (páxina 16); O movemento de translación (páxina 17); Os 
elementos dun mapa (páxina 18); Interpretación de diferentes proxeccións cartográficas (páxina 19); Os meridianos terrestres e paralelos 
terrestres (páxina 22); Localizar un punto nun mapa (páxina 23); Orientación cun plano (páxina 26); Fusos horarios (páxina 27); Unha práctica con 
Google Maps (páxina 29). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura en Internet das características dos demais planetas do sistema solar 
(páxina 15); procura de información sobre as proxeccións de Mercator e Peters (páxina 19); procura na web sobre os proxectos de investigación 
que leva a cabo o Instituto de Astrofísica de Canarias (páxina 25); procura en Internet de diferentes cidades do mundo e as súas horas 
correspondentes (páxina 27); Unha práctica con Google Maps (páxina 29). Proxecto TIC de Xeografía: Organizar unha viaxe coma o de Marco Polo 
(páxinas 138 a 140). 

Emprendemento. Interpretar diferentes proxeccións cartográficas (páxina 19); Utilizar unha escala (páxina 20); Localizar un punto nun mapa 
(páxina 23); Orientarse cun plano (páxina 26); Utilizar un mapa de fusos horarios (páxina 27); Pensa como un xeógrafo. Sandy, unha illa fantasma 
no Pacífico? (páxina 28). 
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Educación cívica e constitucional. O respecto no diálogo cos teus compañeiros (páxina 17). 

 

UNIDADE 3. As augas  

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Como se ve a Terra desde o espazo (páxina 12). 

Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxina 13); Como o sabemos? (páxina 13); Interpreta o debuxo (páxina 14); Interpreta a imaxe e o 
gráfico (páxina 15); Claves para estudar (páxinas 15, 17 e 19); Interpreta os debuxos (páxina 16); Expresión das propias ideas sobre a necesidade de 
coñecer as coordenadas xeográficas dunha estación de salvamento ante unha hipotética chamada de socorro (páxina 23); Resume o esencial 
(páxina 24); Reflexión e explicación do porqué se inviste tanto diñeiro en investigar o espazo (páxina 25). 

Comunicación audiovisual. Circunferencia da Terra (páxina 13); O sistema solar (páxina 14); A biosfera (páxina 14); A estrutura externa da Terra 
(páxina 15); Composición química da atmosfera (páxina 15); O movemento de rotación (páxina 16); O movemento de translación (páxina 17); Os 
elementos dun mapa (páxina 18); Interpretación de diferentes proxeccións cartográficas (páxina 19); Os meridianos terrestres e paralelos 
terrestres (páxina 22); Localizar un punto nun mapa (páxina 23); Orientación cun plano (páxina 26); Fusos horarios (páxina 27); Unha práctica con 
Google Maps (páxina 29). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura en Internet das características dos demais planetas do sistema solar 
(páxina 15); procura de información sobre as proxeccións de Mercator e Peters (páxina 19); procura na web sobre os proxectos de investigación 
que leva a cabo o Instituto de Astrofísica de Canarias (páxina 25); procura en Internet de diferentes cidades do mundo e as súas horas 
correspondentes (páxina 27); Unha práctica con Google Maps (páxina 29). Proxecto TIC de Xeografía: Organizar unha viaxe coma o de Marco Polo 
(páxinas 138 a 140). 

Emprendemento. Interpretar diferentes proxeccións cartográficas (páxina 19); Utilizar unha escala (páxina 20); Localizar un punto nun mapa 
(páxina 23); Orientarse cun plano (páxina 26); Utilizar un mapa de fusos horarios (páxina 27); Pensa como un xeógrafo. Sandy, unha illa fantasma 
no Pacífico? (páxina 28). 

Educación cívica e constitucional. O respecto no diálogo cos teus compañeiros (páxina 17). 

 

UNIDADE 4. O clima   

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Como nos afecta o cambio climático? (páxina 68) 
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Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxina 68); Como o sabemos? (páxina 68); Describe o tempo (páxina 70); Elaborar un informe sobre os 
ventos alisios (páxina 76); Interpretación dun mapa do tempo (páxina 77); Interpretación de imaxes sobre zonas climáticas e climas (páxinas 82 e 
83). 

Comunicación audiovisual. A estrutura da atmosfera (páxina 71); Relación entre a latitude e a temperatura (páxina 72); Construír e interpretar 
climogramas (páxina 80); Análise dun gráfico relacionado co quecemento global e co consumo enerxético (páxina 89). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información en Internet sobre os pigmeos ou os tuareg e realización 
dun informe sobre o lugar no que viven, o clima que hai nesas zonas e como se adaptan ás condicións climáticas (páxina 83); procura de 
información sobre algún tornado recente (páxina 86); procura na web de AEME, e anotación nunha táboa do tempo no propio municipio durante 
tres días (páxina 91). Proxecto TIC de Xeografía: Organizar unha viaxe coma o de Marco Polo (páxinas 138 a 140). 

Emprendemento. Por parellas, elaboración de propostas que expliquen as medidas que poidan adoptar os concellos para aforrar enerxía (páxina 
89). 

Educación cívica e constitucional. Elaboración dun protocolo destinado a que os países freen o quecemento global (páxina 89); Análise do tempo a 
partir dunha imaxe de satélite (páxina 90). 

 

UNIDADE 5. As paisaxes da Terra  

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Como nos afecta o cambio climático? (páxina 68) 

Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxina 68); Como o sabemos? (páxina 68); Describe o tempo (páxina 70); Elaborar un informe sobre os 
ventos alisios (páxina 76); Interpretación dun mapa do tempo (páxina 77); Interpretación de imaxes sobre zonas climáticas e climas (páxinas 82 e 
83). 

Comunicación audiovisual. A estrutura da atmosfera (páxina 71); Relación entre a latitude e a temperatura (páxina 72); Construír e interpretar 
climogramas (páxina 80); Análise dun gráfico relacionado co quecemento global e co consumo enerxético (páxina 89). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información en Internet sobre os pigmeos ou os tuareg e realización 
dun informe sobre o lugar no que viven, o clima que hai nesas zonas e como se adaptan ás condicións climáticas (páxina 83); procura de 
información sobre algún tornado recente (páxina 86); procura na web de AEME, e anotación nunha táboa do tempo no propio municipio durante 
tres días (páxina 91). Proxecto TIC de Xeografía: Organizar unha viaxe coma o de Marco Polo (páxinas 138 a 140). 

Emprendemento. Por parellas, elaboración de propostas que expliquen as medidas que poidan adoptar os concellos para aforrar enerxía (páxina 
89). 

Educación cívica e constitucional. Elaboración dun protocolo destinado a que os países freen o quecemento global (páxina 89); Análise do tempo a 
partir dunha imaxe de satélite (páxina 90). 
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UNIDADE 6. Atlas dos continentes 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Como nos afecta o cambio climático? (páxina 68) 

Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxina 68); Como o sabemos? (páxina 68); Describe o tempo (páxina 70); Elaborar un informe sobre os 
ventos alisios (páxina 76); Interpretación dun mapa do tempo (páxina 77); Interpretación de imaxes sobre zonas climáticas e climas (páxinas 82 e 
83). 

Comunicación audiovisual. A estrutura da atmosfera (páxina 71); Relación entre a latitude e a temperatura (páxina 72); Construír e interpretar 
climogramas (páxina 80); Análise dun gráfico relacionado co quecemento global e co consumo enerxético (páxina 89). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información en Internet sobre os pigmeos ou os tuareg e realización 
dun informe sobre o lugar no que viven, o clima que hai nesas zonas e como se adaptan ás condicións climáticas (páxina 83); procura de 
información sobre algún tornado recente (páxina 86); procura na web de AEME, e anotación nunha táboa do tempo no propio municipio durante 
tres días (páxina 91). Proxecto TIC de Xeografía: Organizar unha viaxe coma o de Marco Polo (páxinas 138 a 140). 

Emprendemento. Por parellas, elaboración de propostas que expliquen as medidas que poidan adoptar os concellos para aforrar enerxía (páxina 
89). 

Educación cívica e constitucional. Elaboración dun protocolo destinado a que os países freen o quecemento global (páxina 89); Análise do tempo a 
partir dunha imaxe de satélite (páxina 90). 

 

UNIDADE 7. A prehistoria  

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Por que Atapuerca é Patrimonio da Humanidade? (páxina 146); Unha recreación da prehistoria: O 
clan do oso cavernario (páxina 169). 

Expresión oral e escrita. Elabora unha táboa da evolución do ser humano (páxina 149); Sintetiza a información aprendida sobre o Paleolítico 
(páxina 152); Describir as tarefas que se facían nunha tribo paleolítica (páxina 152); Describir as técnicas metalúrgicas (páxina 160). 

Comunicación audiovisual. Elaboración dun mural (páxina 155); Realización dunha presentación en PowerPoint (páxina 158).  

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura en Internet como se fabricaba unha biface (páxina 151); Procura en 
Internet de información sobre construcións prehistóricas (páxina 158); Investigación de que títulos compoñen a serie Os Fillos da Terra (páxina 
169). Proxecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point sobre as villlae romanas (páxinas 272 a 275). 

Educación cívica e constitucional. A importancia da tribo (páxina 152); Covas do norte da Península que conteñen arte rupestre (páxina 155); 
Interpretar pinturas levantinas (páxina 157). 
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UNIDADE 8. As civilizacións fluviais: Mesopotamia e Exipto  

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Por que Atapuerca é Patrimonio da Humanidade? (páxina 146); Unha recreación da prehistoria: O 
clan do oso cavernario (páxina 169). 

Expresión oral e escrita. Elabora unha táboa da evolución do ser humano (páxina 149); Sintetiza a información aprendida sobre o Paleolítico 
(páxina 152); Describir as tarefas que se facían nunha tribo paleolítica (páxina 152); Describir as técnicas metalúrgicas (páxina 160). 

Comunicación audiovisual. Elaboración dun mural (páxina 155); Realización dunha presentación en PowerPoint (páxina 158).  

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura en Internet como se fabricaba unha biface (páxina 151); Procura en 
Internet de información sobre construcións prehistóricas (páxina 158); Investigación de que títulos compoñen a serie Os Fillos da Terra (páxina 
169). Proxecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point sobre as villlae romanas (páxinas 272 a 275). 

Educación cívica e constitucional. A importancia da tribo (páxina 152); Covas do norte da Península que conteñen arte rupestre (páxina 155); 
Interpretar pinturas levantinas (páxina 157). 

 

UNIDADE 9. A civilización grega  

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Por que Atapuerca é Patrimonio da Humanidade? (páxina 146); Unha recreación da prehistoria: O 
clan do oso cavernario (páxina 169). 

Expresión oral e escrita. Elabora unha táboa da evolución do ser humano (páxina 149); Sintetiza a información aprendida sobre o Paleolítico 
(páxina 152); Describir as tarefas que se facían nunha tribo paleolítica (páxina 152); Describir as técnicas metalúrgicas (páxina 160). 

Comunicación audiovisual. Elaboración dun mural (páxina 155); Realización dunha presentación en PowerPoint (páxina 158).  

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura en Internet como se fabricaba unha biface (páxina 151); Procura en 
Internet de información sobre construcións prehistóricas (páxina 158); Investigación de que títulos compoñen a serie Os Fillos da Terra (páxina 
169). Proxecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point sobre as villlae romanas (páxinas 272 a 275). 

Educación cívica e constitucional. A importancia da tribo (páxina 152); Covas do norte da Península que conteñen arte rupestre (páxina 155); 
Interpretar pinturas levantinas (páxina 157). 

 

UNIDADE 10. A civilización romana  

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Por que Atapuerca é Patrimonio da Humanidade? (páxina 146); Unha recreación da prehistoria: O 
clan do oso cavernario (páxina 169). 



Programación didáctica de Xeografía e Historia 1º ESO                                                                                        IES Cosme López Rodríguez 

57 

 

Expresión oral e escrita. Elabora unha táboa da evolución do ser humano (páxina 149); Sintetiza a información aprendida sobre o Paleolítico 
(páxina 152); Describir as tarefas que se facían nunha tribo paleolítica (páxina 152); Describir as técnicas metalúrgicas (páxina 160). 

Comunicación audiovisual. Elaboración dun mural (páxina 155); Realización dunha presentación en PowerPoint (páxina 158).  

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura en Internet como se fabricaba unha biface (páxina 151); Procura en 
Internet de información sobre construcións prehistóricas (páxina 158); Investigación de que títulos compoñen a serie Os Fillos da Terra (páxina 
169). Proxecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point sobre as villlae romanas (páxinas 272 a 275). 

Educación cívica e constitucional. A importancia da tribo (páxina 152); Covas do norte da Península que conteñen arte rupestre (páxina 155); 
Interpretar pinturas levantinas (páxina 157). 

 

UNIDADE 11. O territorio de España e de Galicia na Antigüidade  

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Por que Atapuerca é Patrimonio da Humanidade? (páxina 146); Unha recreación da prehistoria: O 
clan do oso cavernario (páxina 169). 

Expresión oral e escrita. Elabora unha táboa da evolución do ser humano (páxina 149); Sintetiza a información aprendida sobre o Paleolítico 
(páxina 152); Describir as tarefas que se facían nunha tribo paleolítica (páxina 152); Describir as técnicas metalúrgicas (páxina 160). 

Comunicación audiovisual. Elaboración dun mural (páxina 155); Realización dunha presentación en PowerPoint (páxina 158).  

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura en Internet como se fabricaba unha biface (páxina 151); Procura en 
Internet de información sobre construcións prehistóricas (páxina 158); Investigación de que títulos compoñen a serie Os Fillos da Terra (páxina 
169). Proxecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point sobre as villlae romanas (páxinas 272 a 275). 

Educación cívica e constitucional. A importancia da tribo (páxina 152); Covas do norte da Península que conteñen arte rupestre (páxina 155); 
Interpretar pinturas levantinas (páxina 157). 

 

10. CONTRIBUCIÓN AO PLAN ANUAL DE LECTORA (PLAN LECTOR) 

Nunha materia como é a de Xeografía e Historia, que se transmite e apréndese fundamentalmente a través de textos escritos, a falta de competencia 
lingüística por parte dos alumnos/as convértese nun dos principais obstáculos no proceso de ensinanza-aprendizaxe.  
Xunto coas actividades recollidas no Plan Lector do Centro, realizaranse as seguintes actividades específicas e relacionadas coa materia:  

 A lectura da unidade no libro de texto axudaranos a desenvolver a comprensión lectora e, ao mesmo tempo,a adquirir técnicas que lles 
axudarán a estudar. 
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 Realizar a “Lectura inicial” que aparece ao comezo de cada unha das unidades didácticas.  

 Realizar as lecturas do Blog: http://www.forumgigurrorum.blogspot.com/ e contestar as preguntas que acompañan cada lectura para reforzar 
a comprensión lectora. 

 Realizar as lecturas curtas que ao longo de cada tema serven como ampliación da materia.  

 Deixamos aberta a posibilidade de establecer algunha lectura dun libro, ou lecturas de en cada nivel relacionado co currículo correspondente 
ao curso si a temporalización se cumpre e así se estima o profesor. 

 

11. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Dende o departamento contribuirase ao plan de convivencia do centro cos seguintes obxectivos: 

1. Formar ao alumnado para a convivencia democrática, incorporando na práctica docente contidos relacionados coa convivencia escolar e a 
resolución pacífica de conflitos. 

2. Respectar a liberdade de conciencia e conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, integridad e intimidade de todos os membros da 
comunidade educativa. 

3. Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro no ámbito da súa competencia. 

4. Fomentar un clima positivo de convivencia no centro e no aula , e durante as actividades complementarias e extraescolares, favorecendo un 
bo desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

5. Manter a orde e velar polo adecuado comportamento do alumnado no centro, tanto no aula como fóra dela, corrixindo e poñendo en 
coñecemento dos órganos competentes as condutas que alteren a convivencia. 

6. Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumplimientos das normas de convivencia por parte dos seus fillos e das 
medidas disciplinarias adoptadas respecto diso. 

7. Controlar as faltas de asistencia así como os atrasos dos alumnos e informar aos titores, segundo o procedemento establecido. 

 

12. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

O Proxecto Forum Gigurrorum que se comeza a introducir nos primeiros niveis da ESO (1º e 2º) inclúe todo o necesario para complementar a materia 
impartida na aula. Este proxecto, unha vez introducido, será valorado de cara a ampliar o seu uso a outros niveis.  
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Este proxecto susténtase no blog: http://www.forumgigurrorum.blogspot.com/  

A dotación de material como “aula abalar” favorece o emprego das TICs no proceso educativo. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Son actividades escolares complementarias as establecidas polo centro con carácter non lucrativo dentro do horario lectivo e para complementar a 
actividade habitual da aula. Poden ter lugar dentro ou fóra do centro e poden participar o conxunto dos alumnos-as do grupo, curso ou etapa. 

Considéranse actividades extraescolares as encamiñadas a potenciar a apertura do centro á súa contorna e a procurar a formación integral do 
alumnado en aspectos referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a preparación para a súa inserción na sociedade ou o uso do tempo libre. 
As actividades extraescolares realizaranse fóra do horario lectivo, terán carácter voluntario para todos os alumnos-as do centro e non deben conter 
ensinos susceptibles de avaliación a efectos académicos dos alumnos-as.   

As actividades complementarias e extraescolares configuran un alicerce importante na educación integral do alumnado. Son varias as referencias 
normativas que deberiamos de ter en consideración para a súa consideración dentro da programación didáctica. 

Ao longo do curso está previsto a realización de actividades complementarias e extraescolares en coordinación con outros departamentos. Estas 
actividades están recollidas na programación xeral do centro.  

 

14. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Os ámbitos sobre os que se incidirá  para avaliar o proceso de ensino e a práctiva docente son os seguintes: diversidade, programación, actividades de 

aula e avaliación. Ademais destes ámbitos de seguro que haberia moitos máis sobre sobre os que avaliar a práctica didáctica. Considerei que un número 

excesivo de ámbitos dispersaría o propósito de avaliar e angadería unha complicación maiora dito proceso. 

 

 

DIVERSIDADE 

 

GRAO DE CONSECUCIÓN (*) 

ÍTEMS 1 2 3 4 

1. A programación ten en conta a diversidade?     

2. Exixo a cada alumno-a uns resultados en función das súas características?     

http://www.forumgigurrorum.blogspot.com/
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3. Teño en conta a diversidade á hora de organizar a clase?     

4. Dou a cada a alumno-a a explicación que precisa?     

5. Teño en conta os alumnos-as que se alonxan da media (tanto por enriba como por abaixo)?     

6. Propoño exercicios de diferente nivel en cada unidade e en cada exame?     

7. Adapto o material ás características e necesidades dos alumnos-as?     

8. Emprego diferentes ferramentas de avaliación?     

9. Sei que actitude debo tomar ante diversos síndromes?     

10.  Fago unha proba de avaliación inicial para coñecer a realidade do curso?     

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

GRAO DE CONSECUCIÓN (*) 

ÍTEMS 1 2 3 4 

1. Explícolles aos alumnos-as a programación?     

2. Consulto a proramación ao longo do curso e, se cómpre, fago e anoto as modificacións?     

3. Recollo de maneira específica na programación as competencia clave?     

4. Establezo claramente os criterios de avaliación?     

5. Cando fago a programación teño en conta as posibilidades que me ofrece o entorno?     
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6. Teño en conta o libro de texto cando fago a programación?     

7. En caso que viñera un subtituo, este encontrará suficiente información na programación?     

8. Coincide a programación co que fago en clase?     

9. Comparo a programación da miña materia con outras para enriquecela?     

10. Organizo a programación en unidades didácticas?     

 

 

ACTIVIDADES DE AULA 

 

GRAO DE CONSECUCIÓN (*) 

ÍTEMS 1 2 3 4 

1. Que metodoloxía aplico?     

 Utilizo ferramentas TIC.     

 Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónomo.     

 Baséome nas explicacións teóricas e no libro de texto.     

2. Como son os exercicios que propoño?     

  Pechados, dirixidos, do libro de texto.     

 Abertos, diversos, proxectos.     

 Facilitan o traballo cooperativo     
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3. Os alumnos-as coñecen a finalidade da actividade?     

4. Como traballan os alumnos-as nas miñas clases?     

 De forma individual     

 Por parellas     

 En grupos reducidos     

 En grandes grupos     

5. As actividades que propoño están relacionadas coa vida real?     

6. As actividades que propoño impulsan a comunicación? (buscar información, interpretala, tomar decicións, 

razonar, explicar aos demais) 

    

7. O alumnado é protagonista na clase?     

8. Propoño actividades que fomentan a expresión oral?     

9. Como paso as horas lectivas?      

 Conseguindo silencio.      

 Impartindo teoría e explicacións.     

 Respondendo a preguntas, fomentando a participación, facendo prácticas, etc.     

 Observando.     
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 Correxindo aos alumnos-as de maneira individual     

10. Canta motivación?     

 

 

AVALIACIÓN 

 

GRAO DE CONSECUCIÓN (*) 

ÍTEMS 1 2 3 4 

1. Os alumno-as saben en que se vai a basear a avaliación?     

2. Utilizo diferentes tipos de probas para realizar a avaliación?     

 Exames escritos     

 Exames orais     

 Traballo individual     

 Traballo en equipo     

3. Na sesión de avaliación proporciono aos distintos titores a información que precisan?     

4. A avaliación garda relación co que se fai en clase?     

5. Apunto de maneira sistemática os resultados obtidos?     

6. Avalio tamén a miña intervención?     

7. Os exames son a principal  proba para a calificación?     
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8. Fago exames orais? 

9. Entre avaliacións programo plans de recuperación dependendo dos reultados obtivos polos alumnos-as? 

    

10. Unha vez rematada a unidade ou proxecto didáctico avalio a idoneidade dos recursos e das actividades no 

proceso de ensinanza-aprendizaxe? 

    

 Non     

 De maneira individual     

 En grupo (departamento, ciclo)     

 Cos alumnos-as     

© Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. (Baseado) 

(*) 1= Nada, 2= Pouco, 3= Bastante, 4= Moito 

 

15 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS 
E PROCESOS DE MELLORA 

A programación didáctica é un documento aberto a posibles modificacións. Son merecedores de modificación aqueles apartados,  que coa práctica 
docente diaria,  mostren que non se axeitan á realidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. A autoavaliación da programaciçon realizarase 
arredor de dous bloques: 

- Grao de consecución dos ítems claves da programación 
- Posibles correccións  de cara a programacións vindeiras. 

Os ítems nos que se baseará a autoavaliación son os seguintes: 
 

ÍTEMS 

 

GRAO DE CONSECUCIÓN 
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Si 

 

Mellorable 

 

Non 

1. Acadáronse os obxectivos didácticos previstos na programación? 
 

   

2. Aplicáronse correctamente as metodoloxías en cada un dos cursos e niveis?    

3. Aplicáronse correctamente os criterios de avaliación propostos?    

4. Aplicáronse correctamente os criterios de cualificación propostos?    

5. Acadáronse os resultados académicos previstos por parte do alumnado no proceso 

de ensinanza-aprendizaxe? 

   

6. Aplicouse correctamente, en cada un dos cursos, os apartados previstos na 

programación? 

   

 
 

Se algún dos ítems non se acadaron nun grao satisfactorio cumprimentarse unha táboa onde se recollerán os seguintes aspectos: 

ÍTEMS NON ACADADOS CURSO PROPOSTAS DE MELLORA 

   

   

   

 

16.  LEXISLACIÓN 
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A Programación Didáctica está elaborada segundo a lexislación vixente: 

 Lei Orgánica 8/2013, de 9 de dicembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) 

 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. 

 


