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OBXECTIVOS 

 

1. Ordenar os acontecementos históricos en eixes cronolóxicos e localizalos no espazo coa 
fin de adquirir unha perspectiva global da evolución histórica da Humanidade que teña 
en conta os procesos de cambio e de permanencia. 

 

2. Describir a evolución de Europa e Hispania tras a fragmentación do Imperio romano 
prestándolle especial atención ao imperio carolinxio e analizar os elementos que, tras 
a morte de Carlomagno, propiciaron o nacemento do feudalismo. 

 

3. Caracterizar a orixe e evolución do reino suevo de Galicia, os seus trazos sociais, 
económicos e políticos máis destacados e os motivos da súa desaparición. 

 

4. Coñecer as orixes do Islam, a conquista musulmá da Península e a evolución histórica de 
Al-Andalus. 

 

5. Explicar a composición e os trazos distintivos dos distintos estamentos da sociedade 
medieval: xeito de vida, nivel de riqueza, actividades económicas, etc. e as 
características do feudo. 

 

6. Describir as características da monarquía feudal e caracterizar os pactos de fidelidade e 
vasalaxe que establecían os distintos grupos sociais que integraban o sistema feudal. 

 

7. Coñecer as orixes da cidade medieval e caracterizar a composición e as formas de vida 
dos distintos grupos sociais que habitaban a cidade medieval, facendo especial fincapé 
na nova clase social: a burguesía. 

 

8. Describir a situación de Europa na Baixa Idade Media prestándolles especial atención ás 
causas das crises que viviu o territorio europeo neste período. 

 

9. Explicar os trazos distintivos da arte románica e da arte gótica en Europa e na Península 
Ibérica nas súas diversas manifestacións: arquitectura, escultura e pintura. 

 

10. Analizar as causas, a evolución e as diferentes fases da expansión territorial dos 
primeiros reinos cristiáns peninsulares así como o proceso de repoboamento dos 
territorios ocupados, localizando no mapa as etapas máis importantes e prestándolle 
unha atención especial á conquista e repoboación do territorio galego. 

 

11. Identificar as características e a evolución dos reinos cristiáns desde as súas orixes no 
século VIII até finais da Idade Media. 

12. Describir a forma de goberno e as institucións dos Estados cristiáns da Península e a 
súa evolución ao longo da Idade  Media. 
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13. Identificar a distribución da poboación no planeta, España e Galicia, entender o 
concepto de densidade de poboación e especificar os factores que condicionan a 
distribución da poboación (factores físicos, políticos, históricos e económicos). 

 

14. Explicar as consecuencias do progresivo envellecemento da poboación mundial e 
valorar as posibles consecuencias dos desequilibrios actuais e futuros. 

 

15. Reflexionar sobre as consecuencias que xeran os movementos migratorios nos 
territorios emisores e receptores de inmigrantes, valorando a necesidade de adoptar 
políticas migratorias que favorezan a integración e que eviten os conflitos entre a 
sociedade emisora e receptora. 

 

16. Caracterizar a cidade actual, prestándolle especial atención á morfoloxía e ás funcións 
urbanas e describir a tipoloxía e a xerarquía mundial de cidades. 

 

17. Valorar o impacto medioambiental da acción humana sobre o medio e asumir pautas 
de conduta acordes co desenvolvemento sostible, a conciencia medioambiental e o 
respecto ao medio natural. 

 

18. Coñecer as características xerais do medio físico de España e de Galicia. 

 

19. Identificar o relevo e hidrografía de España e de Galicia. 

 

20. Describir o clima: elementos e factores. A diversidade climática da Península Ibérica e 
de Galicia. 

 

21. Diferenciar a diversidade de paisaxes das zonas bioclimáticas da Península Ibérica e 
Galicia. 

 

22. Valorar o medio natural e problemas ambientais en España. 
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CONTIDOS 

BLOQUE 1 A historia 

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

1.2. Fontes históricas. 

1.3. Cambio e continuidade. 

1.4. Tempo histórico. 

1.5. Vocabulario histórico e artístico. 

1.6. Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena e baixa Idade Media). 

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

1.8. Feudalismo. 

1.9. Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos reinos 
cristiáns. 

1.10. Reconquista e repoboación. 

1.11. Expansión comercial europea e recuperación das cidades. Crise da Baixa Idade 
Media: a “Peste Negra” e as súas consecuencias. 

1.12. Arte románica, gótica e islámica. 
 

BLOQUE 2 O espazo humano 

2.1. Poboación mundial: modelos demográficos e movementos migratorios. 

2.2. Poboación europa: distribución e evolución. 

2.3. Poboación española: evolución, distribución e dinámica. Movementos migratorios. 

2.4. Poboación de Galicia: evolución, distribución e dinámica. Movementos migratorios. 

2.5. Proceso de urbanización no planeta. 

2.6. A cidade e o proceso de urbanización europeo. 

2.7. A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia. 

2.8. Diversidade de medios naturais en España e en Galicia. 

2.9. Paisaxes no terrotorio español e galego. 

2.10. Principais retos e problemas ambientais en España. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 

BLOQUE 1 

 

1.1. Recoñecer que o pasado non está “morto e enterrado”, senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 
 

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

1.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explica rdiferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 
 

1.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 
 

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

1.3. 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. 
 

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

1.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
 

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

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

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

1.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 
 

1.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de 
fontes históricas neste período. 
 

1.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o 
pasado. 
 

1.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 
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1.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 
reinos xermánicos. 
 

1.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 
 

1.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
 

1.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e culturais. 
 

1.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

1.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 
 

1.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 
Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 
 

1.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás 
na Península Ibérica. 
 

1.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 
 

1.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 
 

1.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 
medievais europeas. 
 

1.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 
 

1.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 

 

BLOQUE 2 

 

2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e as 
migracións. 
 

2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas, máis densamente poboadas. 
 

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

2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 
ás súas migracións e políticas de poboación. 
 

2.2.1. Explica as características da poboación europea. 
 

2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa 
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evolución e a súa dinámica. 
 

2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica e 
evolución, e os movementos migratorios. 
 

2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 
 

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

2.4. Analiza as características da poboación de Galicia, a súa distribución, dinámica e 
evolución, e os movementos migratorios. 
 

2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. 
 

2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o papel 
das cidades mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións. 
 

2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no 
mundo. 
 

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

2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en Europa. 
 

2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 
 

2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 
 

2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de 
ocupación do espazo urbano. 
 

2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de 
Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 
 

2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular. 
 

2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns 
deles. 
 

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

2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e identificalas por 
comunidades autónomas. 
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2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. 
 

2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que afronta España, a súa 
orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas. 
 

2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. 
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TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1º Trimestre 

 

UNIDADE 1. A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO. 

UNIDADE 2. AL-ANDALUS. 

UNIDADE 3. A EUROPA FEUDAL. 

UNIDADE 4. A ORIXE DOS PRIMEIROS REINOS PENINSULARES (SÉCULOS VIII-XIII). 
 

 

2º TRIMESTRE 

 

UNIDADE 5. A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO. 

UNIDADE 6. AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL. 

UNIDADE 7. OS GRANDES REINOS PENINSULARES (XIII-XV). 

UNIDADE 8. A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO. 
 

3º TRIMESTRE 

 

UNIDADE 9. OS HABITANTES DO PLANETA. 

UNIDADE 10. A POBOACIÓN ESPAÑOLA. 

UNIDADE 11. AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS. 

UNIDADE 12. AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN. 

UNIDADE 13. NATUREZA E SOCIEDADES: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS. 

 

 

    Esta secuenciación estará́ suxeita a posibles alteracións en función da marcha do curso 
e da evolución e características do alumnado, ou calquera  outra circunstancia externa 
que aconselle  a súa modificación  .  
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CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA 

UNIDADE 1. A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO 
 

1. Os principais reinos xermánicos europeos tras a fragmentación do Imperio romano de Occidente. 
2. A chegada dos visigodos a España e o reino suevo de Galicia 
3. Recoñecemento e localización do Imperio romano de Oriente. 
4. Identificación de Carlomagno como emperador. 

UNIDADE 2. AL-ANDALUS 

1. A expansión do Islam.  
2. A conquista musulmá da Península Ibérica. 
3. Etapas e formas de goberno na historia de Al-Andalus. 
4. A economía e a organización social de Al-Andalus. 
5. Trazos xerais da arte islámica e andalusí e identificar os monumentos. 

 

UNIDADE 3. A EUROPA FEUDAL 

1. As funcións da monarquía feudal. 
2. A composición dos estamentos da sociedade medieval. 
3. Os trazos distintivos do estamento nobiliario, a súa dedicación á guerra e o armamento que 

utilizaba. 
4. O feudo e a vida dos campesiños durante a Idade Media. 
5. A importancia da Igrexa na Idade Media. 

 

UNIDADE 4. A ORIXE DOS PRIMEIROS REINOS PENINSULARES (SÉCULOS VIII-XIII) 

1 A evolución das fronteiras entre o mundo cristián e musulmán na Península Ibérica entre os 
séculos VIII e XIII. 

2 A Idade Media en Galicia: séculos VIII ao XIII. 

 

UNIDADE 5. A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 
 

1 O carácter relixioso da arte románica. 

2 As características básicas da arte románica. 

3 A pintura, a escultura e a arquitectura románica. 

4 As mostras máis destacadas do Románico na Península Ibérica e en Galicia. 
 

UNIDADE 6. AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 
 

1 As razóns que estimularon o renacemento da vida urbana. 

2 Os principais espazos da cidade medieval. 

3 As actividades económicas que se realizaban na cidade medieval. 

4 Os grupos sociais que habitaban a cidade medieval. 

5 As causas da crise da Baixa Idade Media. 
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UNIDADE 7. OS GRANDES REINOS PENINSULARES (XIII-XV) 

1 As repoboacións. 

2 Formación e institucións da Coroa de Castela e a Coroa de Aragón. 

3 A diversidade de culturas na Península durante a Idade Media. 

 

UNIDADE 8. A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 

1 A orixe e a conextualización histórica do Gótico. 

2 As características básicas da arte gótica. 

3 A pintura, a escultura e a arquitectura góticas. 

4 As mostras máis destacadas do Gótico na Península Ibérica. 

UNIDADE 9. OS HABITANTES DO PLANETA 

1 A distribución da poboación no planeta. 

2 As pirámides de poboación. 

3 Principais características dos diferentes modelos ou réximes demográficos. 

4 A distribución e as características da poboación en Europa. 

 

Unidade 10. A poboación española 

1 Distribución e estrutura da poboación española. 

2 O poboamento rural e o poboamento urbano en España. 

3 A pirámide de idade na demografía española. 

4 O problema do envellecemento da poboación en España. 
 

Unidade 11. As sociedades humanas e os fenómenos migratorios 
 

1 Características dos principais modelos de organización das sociedades. 

2 A diversidade cultural e social nas sociedades europea e española. 

3 As migracións no mundo actual. 

4 Emigración e inmigración na España actual. 

 

Unidade 12. As cidades e os procesos de urbanización 

1 O concepto de cidade. 

2 A morfoloxía e as funcións urbanas. 

3 A xerarquía mundial de cidades. 

4 O espazo urbano español e os problemas das grandes cidades. 

 

   Unidade 13. Natureza e sociedades: harmonías, crises  e impactos.  

1. As relacións entre natureza  e sociedade. 
2. O gozo desigual dos  recursos do  planeta.  
3.  Problemas, impactos  e  retos ambientais. 
4. Desenvolvemento sustentable a xestión de residuos.  
5. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos.   
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COMPETENCIAS CLAVE 

 

A aprendizaxe da Xeografía e Historia no Segundo Curso da ESO centrarase no 
desenvolvemento dos seguintes obxectivos competenciais para cada unha das 
competencias: 

1.     Competencias sociais e cívicas 

 

1. Comprender o concepto de tempo histórico.  

2. Identificar a relación multicausal dun feito histórico e as súas consecuencias.  

3. Coñecer as grandes etapas e os principais acontecementos da Idade Media. 

4. Comprender o funcionamento das sociedades, o seu pasado histórico, a súa 
evolución e transformacións. 

5. Desenvolver a empatía mediante a comprensión das accións humanas do 
pasado. 

6. Expresarse de forma asertiva e amosar unha actitude favorable ao diálogo e ao 
traballo cooperativo. 

2. Conciencia e expresións culturais 

 

1 Comprender a función que as artes tiveron e teñen na vida dos seres humanos. 

2 Recoñecer os diferentes estilos da arte medieval e moderna e os valores 
estéticos que expresan. 

3 Analizar obras de arte de forma técnica e identificar o contexto histórico que 
explica a súa aparición. 

4 Desenvolver unha actitude activa en relación coa conservación e a protección do 
patrimonio histórico. 

3. Comunicación lingüística 

 

1 Utilizar adecuadamente o vocabulario propio das ciencias sociais para construír 
un discurso preciso. 

2 Desenvolver a empatía e interesarse por coñecer e escoitar opinións distintas á 
propia. 

3 Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial, a descrición e a 
argumentación.  

4 Ler e interpretar textos de tipoloxía diversa, linguaxes icónicas, simbólicas e de 
representación. 

4. Competencia dixital 
 

1 Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, 
gráficas, audiovisuais, etc. 

2 Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento crítico e creativo.  
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3 Elaborar a información transformando os datos recollidos e traducíndoos a outro 
formato ou linguaxe.  

4 Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a 
comunicación na procura e o procesamento da información. 

5. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

1 Elaborar e interpretar eixes cronolóxicos. 

2 Analizar e comprender os datos cuantitativos recollidos en táboas, gráficos e 
diagramas. 

3 Facer cálculos matemáticos de números enteiros e porcentaxes para chegar a 
conclusións cuantitativas.  

4 Identificar e localizar os ámbitos xeopolíticos, económicos e culturais nos que se 
enmarcan os acontecementos da Idade Media.  

5 Coñecer os distintos usos do espazo e dos recursos que fixeron as sociedades ao 
longo dos períodos históricos estudados. 

 

6. Aprender a aprender 

 

1 Desenvolver unha visión estratéxica dos problemas, anticipar posibles 
escenarios e consecuencias futuras das accións individuais e/ou sociais. 

2 Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos sociais e avaliar 
as súas consecuencias. 

3 Utilizar distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a 
información: esquemas, resumos, etc.   

4 Participar en debates e contrastar as opinións persoais coas do resto dos 
compañeiros.  

5 Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente 
 

7. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

1 Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do 
proceso de resolución das actividades propostas.  

2 Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada 
problema estudado.  

3 Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos conceptos e 
fenómenos estudados. 

4 Autor regular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que 
falta por aprender; e realizar auto avaliacións do propio traballo.  
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA E RECURSOS  

 

Dende o punto de vista didáctico, pretendemos impartir  unha materia que se preocupe 
sobre todo de formar ós alumnos e alumnas intelectual e socialmente; a súa capacidade 
de comprensión, análise e síntese debe ser desenvolvida nunha clase activa que evite a 
simple memorización, buscando a interpretación e discusión dos diferentes temas 
tratados.  
O alumnado do 1º Ciclo de Secundaria, pola súa idade,  é especialmente ativo, e 
demanda unha maior atención por parte do profesorado; por esta razón as clases 
deberán ser moito mais dinámicas para captar a maior atención posible, e que o proceso 
de aprendizaxe resulte sinxelo e non demasiado pesado.  

Non tódolos alumnos e alumnas aprenden ó mesmo ritmo, nin todos teñen a mesma 
capacidade para aprender. Débese ter en conta a diversidade do alumnado, valorando 
o progreso realizado por cada un de xeito individual, aínda que o excesivo número de 
alumnos en todos os grupos  vai facer complicado un ensino individualizado así ́como a 
atención ao alumnado con necesidades educativas especiais. Levarase a cabo  
especialmente  no Agrupamento Específico, onde se poderá́ atender as necesidades de 
cada alumno/a e axudarlles de xeito individual no proceso de aprendizaxe.  

A aprendizaxe realizarase a través do uso de distintos materiais e métodos didácticos, 
que terán como finalidade a participación activa do alumnado:  

1. exercicios prácticos destinados a que o alumno desenvolva capacidades 
de análise e síntese.  

2. uso de gráficos e  mapas. Uso do cómic,  materiais audiovisuais e prensa 
como material didáctico; realización de  traballos en equipo. 

3. Uso das TICS: proxector na aula, pizarra dixital, propostas de traballo 
Tics ao alumnado. 

4. Lecturas alternativas, en colaboración coa biblioteca do centro e  a hora 
de ler 

5. Aula Virtual onde cada docente irá poñendo os  diferentes materiais  cos 
que se  traballa na aula. 

O libro de texto será́ un punto de referencia clave e un material de traballo de uso diario. 

2º ESO Xeografía e Historia-VICENS VIVES 
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AVALIACIO ́N  E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

O sistema de avaliación será continua e individualizada, de maneira que poidamos 
coñecer en cada momento cal é a marcha de cada un dos alumnos e alumnas 
(condicionada polo excesivo número de alumnos/as en algunha aula). 

En xeral, terase coma referente o grao de adquisición das competencias clave. Daquela, 
a avaliación estará enfocada a reflectir este desenvolvemento, isto suporá que na 
avaliación se ponderen estas competencias.  Teranse en conta os contidos mínimos, e 
avaliaranse os contidos e competencias básicas.  

Valorarase:  

• Interese do alumnado pola materia, participación na clase, atención... 

• Control sobre o traballo diario de clase: moi importante será́ o caderno de clase, 
no que será́ posible analizar e obter información sobre a súa aprendizaxe, 
organización dos traballos, constancia neles, etc.  

• Traballos: valorarase a capacidade de comprensión, de síntese, a presentación, 
exposición oral, traballo en equipo....  

• Realización periódica de probas escritas e exposicións orais. 

 

AVALIACIÓN INICIAL  

Farase unha proba inicial para detectar posibles medidas de atención á diversidade a 
aplicar durante o curso. Revisaranse os informes aportados polo Departamento de 
Orientación , para aplicar as medidas oportunas.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   

A cualificación de cada trimestre obterase tendo en conta os seguintes aspectos:  

A.    Exames de avaliación:  

-   Os exames estarán baseados nos contidos impartidos en clase a partir do libro de 
texto e dos materiais aportados polo profesorado 

-  Se se realiza máis de un exame, obterase a media aritmética entre eles 

-   A non presentación a un exame deberá ser debidamente xustificada 

-  Poderán facerse tamén probas ou actividades de mapas mudos políticos. 

B.  Realización de exercicios e  traballos 

-  Realización dos exercicios diarios  

-  Realización de traballos para entregar (individuais ou grupais) para realizar na clase ou 
en casa. 

- Realización de exposicións orais 
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C. Caderno 

Todos os alumnos e alumnas deben ter un caderno ou ficheiro8según indique o 
profesor/a) onde recollan os seus apuntamentos, os exercicios realizados nas clases, en 
casa, etc. O profesorado poderá revisar e/ou recoller os cadernos do seu alumnado en 
calquera momento se o considera conveniente.  

•    Valoraranse os seguintes aspectos: presentación, organización de contidos, 
realización de todas as tarefas, coidado do material entregado polo profesorado, … 

D.  Observación directa do traballo na aula 

●  Valorarase a atención e intervención en clase, a disposición cara o traballo diario , a 
cooperación cos compañeiros e compañeiras  e a presentación en tempo e forma 
dos traballos e exercicios. 
 

A ponderación final das cualificacións por avaliación deberá seguir os seguintes 
criterios de cualificación: 

● Apartado A: 70 % da nota  

● Apartados B, C, D : 30% da nota 

 

Procedemento de recuperación das avaliacións suspensas: 
 

- Realización de probas de recuperación da 1º e 2ªavaliación ao longo do curso.  
- Se un alumno/a suspende a 3ª avaliación terá oportunidade de recuperala no 

período entre a 3ª e a final ( no período entre o 5 e o 21 de xuño) 
 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: a media aritmética das tres avaliacións 
celebradas ao longo do curso redondeada ao número enteiro máis próximo.  

- Se é aprobado: o alumnado poderá obter ata 1 punto mais coa realización das 
actividades propostas no período ente a 3ª avaliación e a avaliación Final 

- Se é suspenso: realización de actividades de reforzo e recuperación no período 
entre a 3ª avaliación e a Final. Para aprobar, o alumnado debe demostrar que 
cumpre cos estandares de aprendizaxe e as competencias traballadas na 
materia. 
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PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE  A 3º AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL NA ESO 

 

 
Alumnado que suspende a materia: 
 

- realización de actividades  de repaso e reforzo para traballar os diferentes bloques 
de contidos  ou procedementos que o alumno/a teña suspensos 

- realización de probas de recuperación, se o profesor/a o considera necesario 
  
 

Alumnado que aproba a materia : actividades de ampliación:  
- realización de actividades nas que se repasarán e reforzarán os contidos e 

procedementos traballados durante o curso. 
- realización de actividades sobre novos contidos que non deu tempo a impartir no 

período ata a 3ª avaliación, e que se consideran importantes para o próximo curso 
académico 

- proporanse as tarefas, traballos de investigación, exposicións orais….que o 
profesor/a considere necesario para esa ampliación. 

- O alumnado que as realice correctamente, poderá subir ata 1 punto a súa nota final. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

- Fomentaremos a participación nas diferentes actividades propostas pola Dirección do 
centro ao longo do curso, e que se axusten á nosa materia.  

- Colaboración coas actividades da Biblioteca e o Plan Lector. Poderán facerse propostas 
de lecturas recomendadas. 

- Se xurde a posibilidade de facer algunha saída extraescolar, farase a proposta á 
Vicedireción do centro e someterase á aprobación do Consello Escolar 
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1.- INTRODUCIÓN E LEXISLACIÓN. 
 
No Ano Académico 2015-16 aplicouse na ESO a nova lei educativa, a 

LOMCE (XII-2013). Desde o curso 2018-19 comezou a aplicarse esta lei ao curso 
de 4º ESO sen cambios significativos no novo currículo de Historia, manténdose 
no actual de 2022-23.  

O currículo é o establecido pola Lei orgánica 8/2013 do 9 de decembro, 
desenvolvida no decreto 1105/2014 do 26 de decembro, o Real Decreto 
1105/2014 do 26 de decembro polo que se establece o currículo básico da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato e o Decreto 86/2015 do 25 
de Xuño polo que se establece o currículo básico da ESO e do Bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 29/06/15). Orde ECD/65/2015 do 21 
de xaneiro pola que se describen as relacións entre as competencias, os 
contidos e os criterios de avaliación da educación primaria e secundaria e o 
bacharelato (BOE 29/01/15), a resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección 
Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións no 
curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da ESO e do 
Bacharelato nos centros docentes da C.A. de Galicia (DOG 29/07/15). 

O coñecemento das sociedades, da súa organización política, económica 
e cultural e da súa evolución ao longo do tempo, con os seu cambios e as súas 
continuidades, é esencial para poder entender o mundo actual do séc. XXI. 
Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades e as súas organizacións 
políticas, os recursos naturais e o seu uso e a loita polos mesmos, fornécenos 
información valiosa e útil sobre o pasado, que nos pode permitir anticipar algúns 
dos problemas políticos, sociais, económicos e ecolóxicos relativos ao presente 
e ao futuro. A Historia Contemporánea, con o apoio das Ciencias Sociais, e 
mesmo das Ciencias Naturais, constitúe un eixo vertebrador para o 
coñecemento e a mellor comprensión das diferentes sociedades e das súas 
organizacións políticas, ben como o enfrontamento ou a cooperación entre as 
mesmas desde unha perspectiva global e integradora. 

A Historia Contemporánea débelle proporcionar ao alumnado un 
coñecemento global do tempo histórico que se desenvolve desde a segunda 
metade do século XVIII até a primeira década do século XXI, que resulta 
necesario para entender o presente e para poder enxergar os desafios que 
presenta o futuro. É preciso tamén facer emerxer no seu estudo suxeitos 
históricos ata hai pouco moi silenciados, como as mulleres, a clase obreira, os 
países en desenvolvemento, ben como a pobreza neles e mesmo nos países 
desenvolvidos, por causa da desigual distribución da riqueza, que está a 
constituír importante obxecto de reflexión histórica e económica nesta segunda 
década do terceiro milenio, ... dándolles o protagonismo que lles corresponde e 
que vai permitir unha renovación do discurso histórico.  

Nesta materia non se debe esquecer o importante que resulta adquirir un 
vocabulario conceptual propio e a capacidade para utilizalo e xeneralizalo 
correctamente. Do mesmo xeito, cumpriría introducir ao longo do currículo da 
disciplina de Historia Contemporánea de 4º ESO tres elementos de análise que 
consideramos imprescindibles para comprender a realidade social e política 
contemporánea, o espazo, a sua poboación e o dominio ou control dos seus 
recursos.  
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Por outro lado, a materia permite desenvolver unha metodoloxía que 
compare o inmediato e o afastado, o propio e o outro, o máis concreto e o máis 
abstracto, xustificando así a importancia que no currículo debe concederse á 
Historia Contemporánea e á cultura da Galiza. Non debe esquecerse, á hora de 
introducir contidos metodolóxicos, a importancia de saber interpretar fontes de 
diversa tipoloxía, a comprensión da multicausalidade e a intencionalidade na 
interpretación dos procesos, o uso adecuado da información e o manexo da 
documentación.  

A finalidade desta materia concretaríase esencialmente en dar unha 
visión global da evolución do mundo contemporáneo e contribuír desde o 
coñecemento histórico contemporáneo para o desenvolvemento de valores 
democráticos e humanistas nos alumnos e alumnas, entre os cales, os valores 
da liberdade e da igualdade individual e colectiva nunha sociedade europea e 
planetaria complexa, en rápida mudanza, desigual e inxusta, económica e 
socialmente.  

Os contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
organizan o ensino e a aprendizaxe de esta materia, que estuda a última etapa 
da historia do homen, a correspondente aos dous últimos séculos e medio. Por 
claridade, os primeiros agrúpanse en bloques, que se diferencian en epígrafes 
con aspectos históricos mais concretos.   

No cuarto curso, dedicado na súa totalidade á Historia contemporánea, 
insístese na evolución e caracterización das sociedades actuais, comezando 
polas bases históricas desde a fin do Antigo Réxime e as transformacións 
económicas, políticas e sociais que caracterizan o mundo contemporáneo desde 
o século XVIII ata a primeira década do século XXI, sen esquecer referencias 
concretas á Historia Contemporánea de España e de Galiza. 

 
2.- OBXECTIVOS DA ÁREA DE HISTORIA  CONTEMPORÁNEA DE 4º ESO. 
 

- Analizar as características do Antigo Réxime desde distintas perspectivas. 
- Reflexionar sobre os avances da revolución científica dos séculos XVII e 

XVIII. 
- Analizar o movemento filosófico e cultural da Ilustración en Europa e 

América. 
- Identificar e comprender os distintos procesos revolucionarios nos 

Estados Unidos, Francia, España e Iberoamérica no último cuarto do séc. 
XVIII e no primeiro do séc. XIX, profundando nos feitos ideolóxicos e 
políticos que os motivaron, o seu alcance e as súas limitacións. 

- Entender as causas da Revolución Francesa e describir os feitos máis 
relevantes. 

- Comprender a Revolución Industrial en Gran Bretaña, Bélxica, Francia e 
Alemaña e a evolución da economía de España e de Galiza a través 
dunha industrialización do máis feble nestes dous espazos xeográficos da 
Península Ibérica, profundando nos avances e dificultades, ben como nos 
pros e contras deste proceso. 

- Profundar no imperialismo dos séculos XIX e XX, na súa evolución, nas 
potencias imperialistas e na repartición do poder político no mundo entre 
elas. 

- Identificar as causas principais que desencadearon a Grande Guerra, ben 
como a formación de novos Estados inestables na Europa e a 
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interconexión entre a Gran Guerra,  a Revolución Rusa e a creación da 
URSS. 

- Identificar os avances científicos e tecnolóxicos dos séculos XIX e XX. 
- Recoñecer a orixinalidade do Romanticismo e de outros movementos 

artísticos do séc. XIX, como o impresionismo, o posimpresionismo, que 
abriron camiño ao expresionismo e as vangardas artísticas das primeiras 
décadas do séc. XX. 

- Analizar os acontecementos, fitos e procesos ideolóxicos e políticos que 
aconteceron no período de Entreguerras. 

- Profundar nas causas económicas, sociais, ideolóxicas e políticas que 
provocaron o auxe dos fascismos. 

- Recoñecer os feitos políticos, as relacións entre os Estados e os contextos 
xeoestratéxicos que desencadearon a II GM e os distintos 
acontecementos bélicos posteriores no marco da Guerra Fría. 

- Identificar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no 
século XX. 

- Identificar as bases do estado de Benestar ou Welfare State en Europa. 
- Analizar a Guerra Fría desde as relacións entre os EE.UU. e a URSS. 
- Reflexionar sobre a evolución da ditadura franquista en España e Galiza. 
- Analizar a repercusión mundial e as consecuencias das crises 

económicas iniciadas en 1973 e en 2007-08. 
- Analizar as causas e consecuencias do derrubamento da URSS. 
- Comprender o proceso de constitución da Unión Europea. 
- Coñecer e identificar algúns factores da globalización. 
- Recoñecer as consecuencias sociais, económicas e políticas da 

revolución tecnolóxica das TIC e os cambios fundamentais que provocou. 
- Valorizar o legado histórico, recoñecendo a súa influencia na 

configuración do presente. 
- Utilizar o vocabulario artístico e histórico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 
- Explicar e interpretar gráficos estatísticos, mapas temáticos, fotografías e 

carteis de propaganda, obras artísticas e calquera outro documentos que 
contribúan á comprensión dun momento ou dunha etapa histórica. 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DA ÁREA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 
3.1.- O CONCEPTO DE COMPETENCIA.  

 
A achega da materia de Historia Contemporánea ao desenvolvemento 

das competencias clave é moi salientable. Deste xeito, poderiamos dicir que a 
través da materia se desenvolven competencias que na práctica funcionan como 
propias (as competencias sociais e cívicas, en relación con contidos propios da 
Historia, ben como a competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía); a competencia de conciencia e expresións culturais ten 
unha presenza destacada pola relación que o estudo das manifestacións 
artísticas e a evolución do pensamento e da cultura teñen na historia, e de 
maneira específica na historia da arte. A importancia que a materia ten para o 
desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito 
emprendedor evidénciase na dimensión conceptual desa competencia posta en 
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relación con coñecementos de xeografía e historia económicas, pero tamén na 
dimensión máis procedemental dela. O desenvolvemento das competencias de 
comunicación lingüística e dixital, e de aprender a aprender, impregnan todo o 
currículo de Historia, pois presentan unha dimensión instrumental que nos obriga 
a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 

Enténdese por competencia a capacidade de poñer en práctica de forma 
integrada, en contextos e situacións diferentes, os coñecementos, as habilidades 
e as actitudes persoais adquiridos. As competencias teñen tres compoñentes: 
un saber (un contido), un saber facer (un procedemento, unha habilidade, unha 
destreza…) e un saber ser ou saber estar (unha actitude determinada). As 
competencias básicas ou clave teñen as características seguintes:  

 

• Promoven o desenvolvemento de capacidades máis cá asimilación de 
contidos, aínda que estes sempre están presentes á hora de concretarse 
as aprendizaxes.  

• Teñen en conta o carácter aplicable das aprendizaxes, xa que se entende 
que unha persoa competente é aquela capaz de resolver os problemas 
propios do seu ámbito de actuación.  

• Baséanse no seu carácter dinámico, posto que se desenvolven de 
maneira progresiva e poden ser adquiridas en situacións e institucións 
formativas diferentes.  

• Teñen un carácter interdisciplinar e transversal, posto que integran 
aprendizaxes procedentes de distintas disciplinas.  

Son un punto de encontro entre a calidade e a equidade, por canto que 
pretenden garantir unha educación que dea resposta ás necesidades reais da 
nosa época (calidade) e que sirva de base común a todos os cidadáns 
(equidade). As competencias clave ou básicas, é dicir, aqueles coñecementos, 
destrezas e actitudes que todos os individuos necesitan para o seu 
desenvolvemento persoal e educativo, ben como para a súa adecuada 
inserción na sociedade e no mundo laboral, xa deberon desenvolverse ao 
rematar o ensino obrigatorio. 

 
3.2.- NATUREZA DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

 
As competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os 

contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 
realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas 
complexos. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as 
persoas precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así 
como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. En liña coa 
Recomendación 2006/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo 
e do Consello sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, 
nestes decretos incorpórase a clasificación e denominación das definidas pola 
UE para acadar o nivel básico que debe acadar todo o alumnado ao finalizar a 
ESO, coa súa aplicación específica nas materias de Xeografía e Historia, que se 
deben traballar en todas as materias do currículo:  

1. Competencia lingüística (CCL). Refírese á utilización da linguaxe 
como instrumento de comunicación oral e escrita en múltiples contextos, o que 
é aplicable á nosa materia, vinculados ás habilidades para representarse 
mentalmente, interpretar e comprender a realidade. O alumnado será capaz de 
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utilizar o vocabulario específico da área de Xeografía e Historia para comprender 
e producir textos. Utilizará diferentes códigos e fontes de información e 
comunicación para xerar e interpretar ideas, hipóteses e preguntas  
desenvolvendo sempre un espírito crítico.  

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT). Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os 
números, as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de razoamento 
matemático. O alumnado será capaz de desenvolver procedementos de 
orientación, localización, observación e interpretación de espazos, paisaxes e a 
súa representación gráfica. Relacionará as posibilidades do medio natural e o 
desenvolvemento económico das sociedades e obterá conclusións de datos 
obxectivos amosando actitudes de respecto de cara ao medio natural.  

3. Competencia dixital. (CD). Comprende as habilidades para buscar, 
obter, procesar e comunicar información, e a utilización das novas tecnoloxías 
para este labor. Inclúe as TIC que permiten aproveitar información e analizala de 
forma crítica mediante o traballo persoal autónomo ou ben en equipo. O 
alumnado será capaz de comprender e integrar a información nos esquemas 
previos de coñecemento. Buscará, seleccionará, rexistrará e analizará 
información utilizando diferentes fontes e tipos de linguaxe: textual, icónico, 
visual, sonoro, gráfico, etc. Procesará e xestionará e utilizará as novas 
tecnoloxías da información.  

4. Competencia social e cívica (CSC). Fai posible comprender a 
realidade social en que se vive, cooperar, convivir e exercer a cidadanía 
democrática nunha sociedade plural, así como participar na súa mellora. O 
alumnado desenvolverá a capacidade de participación e interacción que 
propicien habilidades básicas para participar na vida cívica. O alumnado 
coñecerá e asumirá os valores democráticos, desenvolverá o sentido de 
responsabilidade e de cumprimento das súas obrigas e será capaz de 
comprender e valorar a pluralidade e carácter evolutivo das sociedades actuais 
desde unha perspectiva tanto xeográfica como histórica. E desenvolverá un 
espírito crítico ante a inxustiza e a desigualdade social, apostando polo diálogo 
e a negociación como única vía de chegar a acordos.  

5. Conciencia e expresións culturais (CCEC). Supón comprender, 
apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas 
como parte do patrimonio dos pobos e implica a sensibilidade e o sentido estético 
para poder desfrutalas. O alumnado será capaz de recoñecer e analizar obras 
de arte relevantes e os seu autores co fin de apreciar o feito cultural e artístico, 
comprender a evolución do pensamento a través das manifestacións estéticas e 
a liberdade de expresión e valorar a importancia do diálogo cultural.  

6. Competencia para aprender a aprender (CAA). Implica dispoñer de 
habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo 
de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios obxectivos 
e necesidades coa axuda de distintas estratexias de estudo, autoavaliación, de 
observación, planificación e selección da información. O alumnado desenvolverá 
a capacidade de aprender de forma continua e autónoma adquirindo as 
ferramentas que facilitan esa aprendizaxe como: facerse preguntas, establecer 
metas alcanzables a curto prazo, adquirir responsabilidades e compromisos, ser 
capaz de traballar de xeito cooperativo e mediante proxectos, usar diferentes 
recursos e fontes de información e orientar os procesos de aprendizaxe ás nosas 
capacidades.  
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7. Competencia para sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(CSIEE). Supón ser capaz de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar 
accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 
responsabilidade e sentido crítico. O alumnado será capaz de manifestar un 
espírito autocrítico, a creatividade, a perseveranza e a toma de decisións xustas 
e responsables.  

8. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
(CIMF). É a habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos 
naturais coma nos xerados pola acción humana. Tamén se relaciona co uso do 
método científico. Esta competencia, tan propia do ámbito da xeografía e historia, 
leva implícito ser consciente da influencia que ten a presenza das persoas no 
espazo, o seu asentamento, a súa actividade, as modificacións que introducen 
as paisaxes resultantes, así como da importancia de que todos os seres 
humanos se beneficien do desenvolvemento e se manteña a solidariedade 
global e interxeracional. Isto fai posible comprender e tomar decisións sobre o 
mundo físico e sobre os cambios que a actividade humana produce no medio 
natural seguindo criterios de economía e eficacia e utilizando valores e criterios 
éticos no uso e consumo dos recursos naturais. 

 
4.- CONCRECIÓN DOS CONTIDOS E DOS OBXECTIVOS. 

O currículo da área de Historia Contemporánea de 4º ESO agrúpase en 
varios bloques. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
formúlanse para o segundo ciclo (4º) da ESO. Indicamos  entre paréntese cada 
un dos obxectivos  que se deben conseguir, total ou parcialmente, neste curso. 

 
Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789.  
 

  1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolutismo e o parlamentarismo 
das minorías. Francia, Inglaterra, España e Galicia. (a, c, d, g, h, l, ñ) 

  1.2. Ilustración. (f, h, l, n, ñ) 

  1.3. Arte e ciencia en Europa no século XVIII. (f, g, l, n) 

Bloque 2. A era das revolucións liberais.  

  2.1. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: bases ideolóxicas 
(liberalismo, nacionalismo e rexionalismo), económicas e sociais; principais 
consecuencias. (a, c, d, g, h, l) 

  2.2. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e feitos 
principais. Restauración. Procesos unificadores e independentistas. O caso 
español. (a, c, d, g, h, l, ñ) 

Bloque 3. A Revolución Industrial.  

  3.1. Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos 
que a fan posible. (f, g, h, l) 

  3.2. Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao resto de Europa. (g, h, l) 

  3.3. Consecuencias da Revolución Industrial. Movemento obreiro (orixes, 
ideoloxías e formas de organización). (a, c, d, h, l, m) 

  3.4. Discusión en torno ás características da industrialización en España e 
Galicia: éxito ou fracaso? (l, ñ) 
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  3.5. A ciencia no século XIX. (g, l, m) 

Bloque 4. O imperialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial.  

  4.1. O imperialismo no século XIX: concepto. (g, h, l) 

  4.2. Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias. (g,l) 

  4.3. Causas e consecuencias da Grande Guerra (1914-1918) ou I Guerra 
Mundial. (g, h, l) 

  4.4. Revolución Rusa. (a, c, d, g, h, l) 

  4.5. A arte no século XIX. (g, h, l, n) 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1939).  

  5.1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran 
Depresión. (g, h, l) 

  5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. (a, c, d, h, l) 

  5.3. II República española e a Guerra Civil. (a, c, d, g, h, l) 

Bloque 6. As causas e consecuencias da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). 

  6.1.  Orixes da II Guerra Mundial. (g, l) 
  6.2. Desenvolvemento da II Guerra Mundial: extensión, fases, formas de 

guerra e principais consecuencias. (g, h, l) 
  6.3. O holocausto. (a, d, l) 

  6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de reconstrución posbélica. 
(g, h, l) 

  6.5. Procesos de descolonización en Asia e África. (a, d, g, h, l) 

Bloque 7. A estabilización do capitalismo e o illamento económico do 

bloque soviético.  

  7.1.   Evolución dos bloques soviético e capitalista. O Welfare State. (a, d, g, h, 

l) 

  7.2. Crise do petróleo (1973). (f,  g, h, l, m) 

  7.3. Ditadura de Franco en España. (a, c, d, g, h, l, ñ) 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI 

  8.1. Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo. (a, d, g, l) 

  8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias. (a, d, g, h, l) 

  8.3. Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-1982). (a, 
c, d,g, h, l, ñ) 

  8.4. Camiño cara á Unión Europea: desde a unión económica a unha futura 
unión política supranacional. (a, c, d,g, h, l) 
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Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX 

e principios do XXI. 

  9.1. A globalización económica: concepto e características. (e,g, h, l) 

  9.2. Papel da revolución tecnolóxica na globalización. (e, f, g, h, l) 

  9.3. Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de 
conflito. (e, g, h, l, m, ñ) 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da 

Historia e a Xeografía.  

10.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a 
xeografía. (g, h, l, ñ) 

10.2. Cambio e continuidade. (f, l, ñ)  

10.3.   Tempo histórico. (f, l, ñ) 

10.4.   Vocabulario histórico e artístico: Idade Contemporánea. (h, l, ñ) 

 

6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE 
 
 4º ESO. (Indicamos cun * os estándares de aprendizaxe mínimos) 
 
Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789. 

 

  1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, 
social e económico. 
1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o 

absolutismo e o parlamentarismo.* (CSC, CAA, CCL) 
1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.* 

(CSC, CAA, CCL) 
  1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social 

en Europa e en América. 
1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as 

implicacións que ten nalgunhas monarquías.* (CSC, CCEC, CCL) 
  1.3. Coñecer os avances da revolución científica desde os séculos XVII e XVIII. 

1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e 
contextualiza o papel dos científicos na súa propia época.* (CSC, 
CAA, CMCCT) 

1.3.2. Comprende as implicacións do empirismo e o método científico 
nunha variedade de áreas. (CSC, CMCCT) 

Bloque 2. A era das revolucións liberais. 

  2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos 
séculos XVIII e XIX. 
2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron*. 

(CSC, CAA, CCL) 
2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor 

destas non só como información senón tamén como evidencia para 
os/as historiadores/as.* (CSC, CAA, CCL) 
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  2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa 
e América nos séculos XVIII e XIX. 
2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 

revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo 
a explicacións causais, e sinala os proles e os contras.* (CSC, CAA, 
CCL) 

2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións 
causais, e indica os proles e os contras.* (CSC, CAA, CCL) 

2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de 
fontes. (CSC, CAA, CCL) 

Bloque 3. A Revolución Industrial. 

  3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu 
encadeamento causal. 
3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en 

Inglaterra.* (CSC, CAA, CCL) 
  3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos 

cambios. 
3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de 

Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e 
xeográficas. (CSC, CAA, CCL) 

3.2.2. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países 
nórdicos. (CSC, CAA, CCL) 

  3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva 
consigo. 
3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.* 

(CSC, CCL, CSIEE) 
  3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a 

raíz da industrialización parcial do país. 
3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos 

cambios económicos en España.* (CSC) 
  3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a 

súa relación coas revolucións industriais. 
3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais 

avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. (CSC, CAA, 
CMCCT) 

Bloque 4. O imperialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial. 

  4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico e 

político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX. 

4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha 

realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións 

económicas transnacionais.* (CSC, CAA, CCL) 

4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización. (CSC, 

CAA, CCL) 

  4.2.  Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución 

do imperialismo. 
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4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran Guerra de 1914.* (CSC, CAA) 

  4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas 

interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de 

Versalles. 

4.3.1. Diferenza os acontecementos dos procesos, nunha explicación 

histórica, da I Guerra Mundial.* (CSC, CAA) 

4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.* (CSC, CAA) 

4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e 

desde a dos aliados.* (CSC, CAA, CCL) 

  4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución Rusa. 

4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa 

na súa época e na actualidade.* (CSC, CAA, CCL) 

  4.5. Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en distintas áreas, 

e recoñecer a orixinalidade de movementos artísticos como o 

impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos 

arquitectónicos da arte do século XIX.* (CSC, CAA, CCL, CCEC) 

4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. (CSC, CAA, 

CCL, CCEC) 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1939). 

  5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis 

importantes do período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre esta época. 

5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e 

historiográficas de distinta procedencia.* (CSC, CAA, CCL) 

5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as 

posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 

1929 e de 2008.* (CSC, CAA) 

5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.* (CSC, 

CAA, CCL) 

  5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. 

5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en 

Europa.* (CSC,  CCL) 

  5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República 

e ao estoupido da Guerra Civil. 

5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e 

reaccións a elas.* (CSC, CCL) 

5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e 

internacional.* (CSC, CAA, CCL) 

 

 



32 
 

Bloque 6. As causas e consecuencias da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). 

 

  6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. 

6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas 

ou outras segundo as narrativas).* (CSC, CAA) 

  6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas 

xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de 

guerra total. 

6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.* (CSC, CAA) 

6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea 

que a mundial. (CSC, CAA, CCL) 

6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias 

da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.* 

(CSC, CAA, CCL) 

  6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra 

europea e as súas consecuencias. 

6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.* (CSC) 

  6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945 e 

as relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS. 

6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos 

conflitos enmarcados na época da Guerra Fría.* (CSC, CAA, CCL) 

6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. (CSC, CAA, CCL) 

  6.5. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no 

século XX e comprender os límites da descolonización e da independencia 

nun mundo desigual. 

6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.* (CSC,  

CCL) 

6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por 

exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947).* (CSC, 

CAA) 

Bloque 7. A estabilización do capitalismo e o illamento económico do 

bloque soviético. 

  7.1. Entender os avances económicos dos réximes soviéticos e os perigos do 
seu illamento interno, así como os avances económicos do Welfare State 
en Europa. 
7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do Welfare State en 

Europa.* (CSC, CAA, CCL) 
7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller 

ao traballo asalariado.* (CSC) 
  7.2. Comprender o concepto de crise económica e a súa repercusión mundial 

nun caso concreto. 
7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.* (CSC, 

CAA, CCL) 
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  7.3. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a 
Guerra Civil, e como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975. 
7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España e Galicia, 

así como as fases da ditadura de Franco.* (CSC) 
7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de 

memoria histórica. (CSC, CAA, CCL) 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI. 

  8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e 
políticos a nivel mundial. 
8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa 

político europeo desa época. (CSC, CAA) 
8.1.2. Comprende os pros e contras do estado do benestar.* (CSC) 

  8.2. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e 
outros réximes socialistas. 
8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios 

producidos tralo colapso da URSS.* (CSC, CAA, CCL) 
  8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social en 

España despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese 
proceso. 
8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos 

setenta do século XX e na actualidade. (CSC, CAA, CCL) 
8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao 

cambio na sociedade española da transición: coroación de Juan 
Carlos I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, 
apertura de Cortes Constituíntes, aprobación da Constitución de 
1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das 
autonomías, etc.* (CSC, CCL) 

8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa 
(ETA, GRAPO,  etc.): a xénese e a historia das organizacións 
terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en 
defensa das vítimas, etc. (CSC, CAA, CCL) 

  8.4. Entender a evolución da construción da Unión Europea. 
6.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.* 

(CSC, CCL, CAA) 

Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX 

e principios do XXI. 

  9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores. 
9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, 

e elabora argumentos a favor e en contra.* (CSC, CD, CCL, CSIEE, 
CAA) 

9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. (CSC, 
CCL, CAA) 

  9.2.  Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a revolución 
tecnolóxica. 

9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das 
recentes tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos 
niveis xeográficos. (CSC, CCL, CD, CAA) 
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  9.3. Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local, autonómico, estatal e 
global, previndo posibles escenarios máis e menos desexables de 
cuestións ambientais transnacionais, e discutir as novas realidades do 
espazo globalizado. 
9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, 

para presentar algún aspecto conflitivo das condicións sociais do 
proceso de globalización. (CSC, CD, CCL, CMCCT, CAA, CSIEE) 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da 

Historia e a Xeografía. 

10.1. Recoñecer que o pasado non está “morto e enterrado”,  senón que 
determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 
10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades 

humanas e para o medio natural dalgunhas consecuencias do 
quecemento global, como o desxeo do Báltico.* (CSC, CMCCT, 
CAA, CCL) 

10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode 
chegar a unha unión económica e política no século XXI. (CSC, 
CAA) 

10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do 
século XIX coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e 
principio do XXI. (CSC, CMCCT, CAA) 

10.2. Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 
10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade.* (CSC, CMCCT) 

10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
(CSC, CMCCT) 

10.3. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo 
e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 
10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. (CSC, CMCCT) 
10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 
10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 
necesario.* (CSC, CCl) 
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7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS. 
 
O libro de texto será un punto de referencia clave e un material de traballo 

de uso diario. O Departamento seleccionou o seguinte libro de texto: 
 

- Historia. 4º ESO. Serie Descubre. Santillana Obradoiro.2016. ISBN: 

978-84-680-4026-4 

Entre os recursos didácticos que os profesores poderán utilizar están:  

• A explicación do profesor e, se non fose imprescindible, mellor que o propio 
alumnado vaia progresando na autoaprendizaxe. 

• Recursos fotocopiables da proposta didáctica da editorial coa que 
traballaremos neste curso, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación, así como para as posibles adaptacións curriculares que haxa nos 
diferentes grupos.  

• Anuarios, mapas, atlas e revistas especializadas. 

• Noticias e artigos de prensa sobre asuntos candentes (conflitos bélicos, 
envellecemento da poboación, migracións, etc) para seren analizados con 
sentido crítico, procurando alertar sobre posibles manipulacións, 
ideoloxización ou subxectivismo das fontes.  

• Fotocopias de textos, gráficas, cadros, etc.  para comentalos.  

• Dicionarios. 
• Ver emisións televisivas (documentais, informativos, entrevistas, debates…) sobre 

temas de interese social, histórico, xeográfico, antropolóxico… 

• Propoñer/proxectar e comentar filmes relacionados cos coñecementos 
correspondentes ás unidades didácticas programadas.   

• Utilización de imaxes –de historia e/ou arte– para motivar ao alumnado.  

• Actividades de traballo con cuestións guiadas e información básica.  

• Insistir na práctica dos debates que, á parte de motivalos, serve para: 
reflexionar, relacionar, consolidar coñecementos adquiridos, recapitular, 
opinar, respectar opinións e sacar conclusións sobre aspectos 
previamente traballados individualmente ou en grupo.  

• Bibliografía de consulta na biblioteca escolar.  

• O uso das TIC e toda a información que delas se pode extraer; libros de 
texto de varias editoriais, libros específicos de xeografía, historia, arte, … 
a nivel mundial, español e da nosa comunidade.  

• Traballar con distintas páxinas web de contido de Historia 
Contemporánea. 
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8.- TEMPORALIZACIÓN  DOS  CONTIDOS DE 4º ESO. 
 
1ª AVALIACIÓN (PRIMEIRO TRIMESTRE)  (sesións estimadas: 34) 
 
Tema 0. Introdución á Historia (1 sesión).  
 
Tema 1. A crise do Antigo Réxime. (5 sesións) 

o O Antigo Réxime. 
o As formas de goberno a comezos do século XVIII. 
o A Ilustración e a crítica do Antigo Réxime. 
o A Guerra de Sucesión. 
o O despotismo ilustrado en España. 
o Galicia no século XVIII. 

 
Tema 2. Revolucións liberais e nacionalismos. (8 sesións) 

o A Revolución americana. 
o comezo da Revolución francesa. 
o A radicalización da Revolución. 
o A Europa napoleónica. 
o A Restauración. 
o Novas ondas revolucionarias. (1820-1848). 
o Os nacionalismos. A unificación de Italia. 
o A unificación de Alemaña. 

 
Tema 3. A Revolución Industrial e os cambios sociais. (8 sesións) 

o A orixe da Revolución Industrial. 
o A Primeira Revolución Industrial. 
o A revolución dos transportes. 
o A Segunda Revolución Industrial. 
o A expansión da Revolución Industrial. 
o Os efectos da industrialización na poboación. 
o A sociedade de clases. As clases altas. 
o As clases medias e baixas. 
o Nacemento do movemento obreiro. 

 
Tema 4. España no século XIX. (4 sesións) 

o A Guerra da Independencia (1808-1814). 
o As Cortes de Cádiz (1810-1814). 
o O reinado de Fernando VII (1814-1833). 
o A independencia das colonias hispanoamericanas. 
o Isabel II e a construción do Estado liberal (1833-1868). 
o Sexenio Democrático (1868-1874). 
o A Restauración (1875 – 1898). 
o A Revolución Industrial en España. 
o As transformacións sociais. 
o Galicia no século XIX. 
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Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución. (6 sesións) 
 

- As grandes potencias na segunda metade do século XIX. 
- Os factores do Imperialismo. 

- Os grandes imperios coloniais. 
- A administración colonial e os seus efectos. 
- A orixe da Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra. 
- O desenvolvemento da guerra. 
- As consecuencias da I Guerra Mundial. 

 
2 sesións estimadas para avaliación. 
 
2ª AVALIACIÓN (SEGUNDO TRIMESTRE) (sesións estimadas: 33) 
 
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución (continuación). (1 sesión e media) 

- As orixes da Revolución rusa. 
- As revolucións de 1917 e a guerra civil en Rusia. 

 
Tema 6. O mundo de entreguerras. (9 sesións e media) 

o A fráxil recuperación dos anos vinte. 
o A Gran Depresión dos anos trinta. 
o O ascenso dos totalitarismos. 
o A Italia fascista. 
o As orixes do nazismo. 
o A Alemaña nazi: un réxime totalitario. 
o A formación da URSS (1922-1929). 
o A ditadura de Stalin (1929-1953). 

 
Tema 7. A Segunda Guerra Mundial. (8 sesións) 

o As causas e o detonante da guerra. 
o A ofensiva do Eixe (1939-1942). 
o A vitoria aliada (1942-1945). 
o O Holocausto. 
o A organización da paz. 
o As consecuencias da guerra. 

 
Tema 8. España: da crise do 98 á Guerra Civil. (4 sesións) 

o O desastre do 98. 
o A crise da Restauración (1902—1931). 
o O triunfo da República e o Bienio Reformista (1931-1933). 
o O Bienio Conservador e a Fronte Popular (1933-1936). 
o A Guerra Civil (1936 – 1939). 
o A vida cotiá durante a guerra. 
o As consecuencias da Guerra Civil. 
o Galicia no primeiro terzo do século XX. 

 
Tema 9. A Guerra Fría. (8 sesións) 

o A xénese da Guerra Fría. 
o Os bloques da Guerra Fría. 
o Dos inicios á coexistencia pacífica (1947-1953). 
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o Da coexistencia pacífica á crise dos mísiles (1953-1962). 
o Da máxima tensión á crise económica de 1973 (1963-1973). 
o O rebrote e o final da Guerra Fría (1973-1991). 

 
2 sesións estimadas para avaliación. 
 
3ª AVALIACIÓN (TERCEIRO TRIMESTRE) (sesións estimadas: 26) 
 
Tema 10. A Descolonización e o Terceiro Mundo. (8 sesións) 

o A descolonización. 
o A descolonización de Asia e Oceanía. 
o Oriente Próximo. 
o A descolonización de África. 
o O nacemento do Terceiro Mundo. 

 
Tema 11. O mundo desde 1945 ata a actualidade. (10 sesións) 

o Europa Occidental: democracia e cambio social. 
o A Unión Europea, unha iniciativa orixinal. 
o Estados Unidos, unha gran potencia. 
o Europa do Leste: a URSS e as democracias populares. 
o A desaparición do bloque comunista. 
o O desenvolvemento de Asia oriental. 
o Tensións e conflitos en América Latina. 
o As potencias emerxentes no século XXI. 
o O mundo islámico, un espazo de tensión. 
o O mundo actual: un mundo globalizado. 
o Retos e problemas do século XXI. 

 
Tema 12. España: da ditadura á democracia. (5 sesións) 

o Os primeiros anos do franquismo (1939-1949). 
o Afianzamento do réxime e desarrollismo (1950-1973). 
o O final da ditadura (1973-1975). 
o Unha transición sen ruptura. 
o A Constitución de 1978 e o Estado das Autonomías. 
o Os Gobernos do PSOE (1982-1996). 
o Os Gobernos do PP-PSOE (1996-2015). 
o Cambios económicos e sociais na España democrática. 
o Galicia no franquismo e na actualidade. 

 
3 sesións estimadas para avaliación. 
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9.- METODOLOXÍA. 
 
A metodoloxía máis axeitada para esta etapa educativa é a baseada no 

construtivismo, é dicir, unha metodoloxía activa, de forma que o alumnado vaia 
elaborando a súa propia aprendizaxe baseándose no material (actividades e 
traballos) e as informacións que lle proporcionen os profesores para as distintas 
unidades didácticas de modo que se favoreza o seu desenvolvemento 
competencial, fomente a súa curiosidade e amplíe os seus coñecementos. 
Trátase dunha metodoloxía participativa, de carácter comprensivo polo que a 
explicación do profesorado será unha ferramenta máis no proceso de 
aprendizaxe do alumnado, pero non a única, para que o alumno poida ser ativo 
e autónomo na sua aprendizaxe.  

Nesta idade dos 15-16 anos é preciso tamén ter en conta os estudos de 
Piaget sobre o desenvolvemento cognitivo, polo tanto, para manter a atención 
do alumnado, convén alternar a explicación da profesora coa realización de 
actividades por parte dos/as alumnos/as na mesma sesión. Dadas as 
características da materia o material máis axeitado está composto por 
compoñentes visuais: mapas temáticos históricos, políticos, económicos, táboas 
estatísticas, gráficos, documentos históricos, económicos e artísticos, 
fotografías, esquemas, diagramas, táboas, etc., básicos para a nosa materia, 
non só porque vivimos na era da tecnoloxía e formamos parte dunha cultura 
evidentemente visual, senón porque as imaxes son unha peza fundamental da 
aprendizaxe, pois é posíbel que poidamos lembrar o 40% do que escoitamos 
fronte ao 80% do que vemos. Este material procederá fundamentalmente do libro 
de texto. Os profesores prepararán o material, seleccionarán as actividades que 
o alumnado terá que realizar e elaborará en caso necesario material 
complementario ao do libro e que o alumnado deberá realizar. Os profesores 
farán un seguimento do traballo de cada un dos/as alumnos/as, 
orientándoos/as, e resolvendo as dúbidas que puidesen presentar. Unha vez que 
os/as alumnos/as realizaran as ditas actividades procederase á posta en común 
dos resultados, á corrección dos exercicios realizados e a fixar conclusións 
obtidas entre profesores e alumnado, que serán recompiladas e esquematizadas 
polos profesores, que completarán coas  súas explicacións aqueles aspectos 
que consideren necesario. Esta metodoloxía eminentemente práctica 
combinarase con explicacións dos profesores daqueles contidos que mellor se 
adapten a este método tradicional, así a metodoloxía será variada, o alumnado 
desenvolverá procedementos como a sintetización do explicado pola profesora 
e non se terá que renunciar a un bo número de contidos en aras de utilizar unha 
determinada metodoloxía.  

As TIC tamén son importantes como alternativas á busca de información 
e é fundamental na nosa materia e recorrerase a elas sempre que se considere 
axeitado. Ditas posibilidades incrementáronse co establecemento nas aulas de 
material e a dotación nelas de encerados dixitais. No ensino activo e de 
indagación deben incluírse os traballos en grupo dentro da aula. Este tipo de 
actividade require un control rigoroso do traballo por parte do profesorado, que 
terá que avaliar os resultados obtidos polos distintos membros do equipo. É 
aconsellable que o profesorado fixe con antelación que se vai avaliar e llo 
comunique previamente ao alumnado.  

Un obxectivo é que o alumnado domine, ao final do curso, un 
vocabulario específico da materia de  Historia Contemporánea de 4º ESO. O 
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vocabulario básico, saber definir, ten que habilitalo para resolver, argumentar e 
explicar as diferentes cuestións históricas, económicas, artísticas, etc., ben como 
para profundar nesta materia no futuro (HMC de 1º Bacharelato, Historia de 
España de 2º Bac.). A adquisición  progresiva do vocabulario da materia de 4º 
ESO realizarase do máis simple ao máis complexo, establecendo unha 
gradación da dificultade nos mesmos temas ao longo deste ano académico. Ao 
final de cada unidade haberá actividades de síntese, a través das cales o 
alumnado reafirmará o xa estudado. 

Utilizarase na medida do posible o contorno próximo nos temas 
relacionados coa Historia ou a Arte, e a contextualización dos períodos históricos 
no estudo de toda esta materia de fin de etapa, fin do 2º ciclo do ESO. Por iso é 
fundamental a utilización de eixes cronolóxicos, esquemas e resumos.  

Na formulación da materia destacan os seguintes aspectos desde o punto 
de vista didáctico:  

O enfoque básico: o interese pola comprensión do noso mundo. Un dos 
obxectivos clave da Historia é que o alumnado comprenda como é o mundo en 
que vivimos no séc. XXI, as causas que provocaron e provocan as grandes 
desigualdades sociais e económicas entre os Estados e dentro dos mesmos e 
os conflitos que estes feitos históricos, sociais, económicos e políticos continúan 
a provocar. Tamén se intenta favorecer a empatía, a comprensión e o respecto 
do alumnado con/polas culturas e mentalidades diferentes da propia e a súa 
comprensión dos problemas das guerras civís e entre Estados, ligadas á 
apropiación dos recursos e ao controlo xeoestratéxicos, etc. no mundo actual do 
séc. XXI.  

Na Historia preséntanse os feitos, obxectos, usos e costumes do pasado 
como raíces de moitos dos procesos actuais e dos elementos da nosa vida cotiá.  

Ao comezo das unidades mostraráselle ao alumnado distintas fontes, a 
través das cales descobren o contido concreto sobre o que versa o tema: noticias 
de actualidade, fontes específicas e traballos especializados, cine, libros, 
ligazóns de internet...  

Posteriormente expóñense os contidos do tema, e preséntaselles unha 
interrogante que motive o seu interese por iniciar o estudo. Estas páxinas 
complétanse con actividades sobre coñecementos previos e a súa aplicación 
para resolver un problema cotián, pór forma a desenvolver a curiosidade e o 
pensamento crítico dos estudantes no estudo da Historia contemporánea.  

A organización en tarefas. O traballo do alumnado está organizado en 
tarefas. A tarefa é unha unidade de aprendizaxe, con obxectivos e contidos 
específicos de “saber” e “saber facer”. Por iso, cada tarefa está composta dun 
texto expositivo e de documentos gráficos e textuais para que o alumnado poida 
exercitarse no traballo dos principais procedementos da aprendizaxe da Historia.  

A tarefa desenvólvese con información e actividades, cunha pregunta que 
presenta a cuestión principal da aprendizaxe. As actividades refírense á tarefa, 
aínda que ocasionalmente se traballen aspectos relacionados con outras tarefas. 
As actividades que teñen un carácter máis xeral resérvanse para o final da 
unidade.  

A información acompáñase de actividades que reforzan a aprendizaxe 
das principais ideas e relacións relativas ás etapas e feitos históricos, e de outras 
actividades que tratan sobre algún aspecto polémico ou de aplicación á 
localidade, á comunidade autónoma, a Europa, en xeral, e aos restantes 
continentes. Aos documentos poderá estar asociada unha ficha con cuestións 
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que orienten e dirixan a análise dos mapas temáticos, dos gráficos, das fotos e 
dos textos presentados relativos á unidade didáctica que está a ser estudada e 
explicada.  

As actividades poden presentarse a partir de dúas maneiras distintas de 
acceder á información: un texto expositivo, breve, sinxelo e moi estruturado; e 
unha investigación, baseada na análise e interpretación de documentos de 
diverso tipo: textos de época, de historiadores ou dos medios de comunicación; 
mapas, gráficos, obras de arte, caricaturas, etc. A observación sistemática de 
documentos e a emisión de hipóteses e conxecturas sobre as informacións 
aproximan ao alumnado ao método científico en Ciencias Sociais.  

O sistema de actividades facilita a claridade nos obxectivos, a avaliación 
formativa e a atención á diversidade. Ademais, esta maneira de presentar a 
aprendizaxe rompe en gran medida cos sistemas de ensino-aprendizaxe 
habituais, que presentan, en primeiro lugar, a información e a seguir as 
actividades de aprendizaxe, a poderse utilizar unha dobre posibilidade 
metodolóxica: ir do concepto á práctica ou da práctica ao concepto.  

 
Na materia de Historia pode ser moi útil utilizar varios métodos didácticos, 

mesturándoos, dependendo das actividades deseñadas ao respecto: 
interrogativo (preguntarlle frecuentemente ao alumnado conforme avanzamos no 
desenvolvemento de cada unidade didáctica, é unha boa forma de coñecer o 
punto de partida e animalos a participar); indutivo (partindo de análises de 
fenómenos ou manifestacións particulares chegamos á xeneralización); dedutivo 
(aplicar a fenómenos concretos proposicións de carácter xeral), investigativo 
(propiciar procesos de busca e elaboración de informacións para favorecer a 
construción de novos coñecementos) e dialéctico (chegar a conclusións tras 
sucesivas fases de análise e síntese entre todos).  

No desenvolvemento das sucesivas unidades didácticas terase en conta: 
diagnóstico inicial, traballo individual, traballo en grupo. Postas en común para 
fomentar actitudes de colaboración e participación dos/as alumnos/as. Debates 
entre os distintos grupos coa dobre intención de sacar conclusións e saber 
respectar opinións alleas.  

Os pasos previstos ao pór en práctica calquera método dos sinalados son 
estes: observación, descrición, explicación, dedución, aplicación e obtención de 
conclusións. Polo tanto, propiciarase e fomentarase: o esforzo e a dedicación do 
alumnado ao estudo, a detección de ideas previas do alumnado, a memorización 
comprensiva, o traballo en equipo, a participación activa en clase cunha actitude 
dilixente, de tolerancia e respecto, dominio dos contidos conceptuais e 
procedementais, estreitamente interligados entre si, elaboración polo alumnado 
das súas propias conclusións e a práctica do análise, a síntese e a 
esquematización. Todo iso orientado a que o alumnado acade as competencias 
da etapa.  

A metodoloxía, a poñer en práctica tendo en conta a ratio alumnado/aula, 
tentará adaptarse ás características de cada alumno/a, de acordo coa necesaria 
atención á diversidade, favorecendo a súa capacidade de aprender por si mesmo 
e traballar en equipo. Naqueles casos en que concorran circunstancias especiais 
e as medidas ordinarias sexan insuficientes, realizaranse adaptacións 
curriculares, a tentar superar a ratio excesiva. Hai que ter en conta as diferenzas 
de maduración entre o alumnado do segundo ciclo (4º). En xeral, neste curso xa 
posúe unha maior autonomía na execución de tarefas; aínda que se controlarán 
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as actividades e o traballo, o control do profesorado non será tan rigoroso. 
Nestes cursos será clave que o alumnado desenvolva o espírito crítico que lle 
permita cuestionar a información recibida, ben como os bulos e fake news que 
proliferan nas TIC na nosa sociedade, e contribúa a facer do alumnado cidadáns 
e cidadás responsables e decididos/as partidarios/as da igualdade, da xustiza e 
do respecto polos seres humanos e pola cidadanía, sen discriminacións por 
motivos de sexo, tipo de sexualidade, raza, relixión, ideoloxía, etc. 

Utilizarase nas explicacións e nas actividades que correspondan aos 
contidos e aos estándares de aprendizaxe o libro de texto, tanto en papel, como 
en versión dixital, tentando que o alumnado desenvolva as competencias clave. 
As competencias social e cívica e de comunicación lingüística serán 
fundamentais, dado que a Historia é unha ciencia social interdisciplinar, onde a 
comprensión e participación no entorno resultan necesarias e a lectura 
comprensiva e a expresión escrita xogan un importante papel na asimilación dos 
coñecementos a través dos conceptos da Historia. 

Por último, por cuestións de tempo e de volume da materia, nos núcleos 
correspondentes á Historia de España, existirá un maior apoio na aula virtual ao 
non poder afondar nela como nos apartados de Historia universal, adaptando ás 
posibilidades deste nivel a clase invertida. 
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10.- AVALIACIÓN. 

 
10.1.- AVALIACIÓN INICIAL.  

Durante as primeiras semanas de clase daráselle ao alumnado un 
cuestionario inicial (probas obxectivas, probas de interpretación de datos) para a 
avaliación de coñecementos previos, e avaliar contidos conceptuais e 
procedimentais, elaborado polo Departamento. Se o profesorado o considera 
necesario, poderá realizarse unha proba sobre aspectos concretos e xerais dos 
contidos que poidan servir como base para o posterior desenvolvemento da 
materia, incidindo nas competencias instrumentais, como interpretación de 
gráficos, explicación de feitos históricos, realización de sínteses, esquemas, etc. 
Ademais, intentarase detectar a predisposición e interese, motivación, que poida 
existir sobre a materia de Historia Contemporánea de 4º ESO ou o que espera da 
mesma para facilitar a aprendizaxe significativa.  

 
Unha vez realizada, os resultados permitirannos apreciar se, aínda con 

posibles lagoas, o nivel é aceptable, sobre todo no que fai referencia ao dominio 
de procedementos que resultan básicos especialmente para o estudo da Historia 
como: localización, análise de gráficos, etc. Por iso, o Departamento prestará 
especial atención a estes procedementos durante o curso coa finalidade de 
solucionar ditas deficiencias. Da mesma maneira, poderán detectarse problemas 
para a comprensión de textos e para a correcta expresión escrita e, posto que estas 
capacidades nos parecen fundamentais, prestaráselles especial atención durante 
o curso. Os resultados indicarannos que aspectos da aprendizaxe da Historia 
necesitan ser mellorados, en cales hai que incidir e que aprendizaxes de anos 
anteriores non están suficientemente adquiridos por unha parte do alumnado. A 
partir da análise dos resultados da avaliación inicial, adaptarse a programación ou 
a adaptación da mesma aos diferentes grupos de 4º ESO. 

 
10.2.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os 
contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe mínimos 
programados para 4º ESO e mediante o deseño de actividades baseadas neses 
criterios, que fan referencia aos distintos tipos de contidos e procedementos que 
o alumnado de 4º ESO virá a dominar durante o presente curso escolar. 

A avaliación será continua e personalizada, para que así se cumpra cunha 
función formativa; que nos permita coñecer se o alumnado atinxiu, e en que 
medida, as aprendizaxes programadas, e terá tamén un carácter de diagnóstico, 
co obxectivo de detectar o nivel de progreso do alumnado e as súas posibles 
insuficiencias ou dificultades na asimilación dos coñecementos e no dominio dos 
procedementos relativos ás unidades didácticas, e sumativa, para determinar as 
aprendizaxes obtidas polo alumnado ao final de cada trimestre. Avaliarase o 
proceso de aprendizaxe do alumnado a través do traballo diario desenvolvido na 
aula, no que coñecemos como avaliación do proceso e, por último, a avaliación 
final nos permitirá medir os resultados obtidos ao finalizar o curso. 
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Para avaliar o proceso de aprendizaxe empregaremos os seguintes 
procedementos de avaliación: 

 

- Observación sistemática cos seguintes instrumentos: lista de control de 
frecuencia ás aulas e anotacións de clase. 

- Análise das producións do alumnado nos seguintes instrumentos: 
sínteses, caderno de clase, resolución de actividades e problemas, 
investigacións. 

- Intervencións orais do alumnado cos instrumentos seguintes: respostas, 
posta en común, intervencións durante a clase, exposicións, 
presentacións, etc. 

- Probas específicas cos instrumentos seguintes: obxectivas, abertas, 
interpretación de datos, exposición dun tema, resolución de exercicios e 
problemas. As probas que se realicen ao longo do curso poderán ser de 
carácter oral e/ou escrito, dado o número de alumnos/as por aula. 
Realizaranse unha ou dúas probas escritas por avaliación, podendo 
realizarse tamén probas de menor puntuación (fichas de visionado de 
películas, documentais, lecturas…), co obxecto de rexistrar o traballo 
cotián do alumnado.  

- Seguimento do traballo diario na aula e a participación do alumnado. 
 

En canto ás probas, debemos ter en conta que canto maior e máis variado 
sexa o número e tipos utilizados, máis fiabilidade poderá vir a ter a avaliación; 
as probas escritas poderán ser: de desenvolvemento, con varias cuestións, o 
profesorado poderá decidir se o alumnado pode escoller entre varias cuestións, 
en que se valorarán os contidos conceptuais e procedimentais esixibles segundo 
a programación, así como a súa capacidade para estruturar con coherencia a 
información, argumentar con lóxica, tomar en consideración distintas 
informacións e opinións, sintetizar e valorar as súas achegas; de carácter 
obxectivo, de exercicios de aplicación e de preguntas concretas (como de 
correspondencia e asociación). descrición e explicación de mapas temáticos 
relativos ás unidades didácticas; interpretación de gráficas de todo tipo (lineais, 
de barras, ...); explicación de feitos históricos, buscando causas e 
consecuencias, situándoos no seu contexto histórico e mesmo cronolóxico; 
observar e comentar imaxes relativas a acontecementos históricos ou da arte. 
En canto ás probas orais, estas poderán ser: preguntas realizadas polos 
profesores en clase; a corrección de exercicios e postas en común; exposicións 
ou participación en debates nos que o alumnado argumente a súa postura, 
mantendo unha posición crítica e respectuosa coas opinións dos demais.  
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Para unha avaliación positiva pídeselle ao alumnado que: 

- Domine os contidos en relación aos criterios de avaliación e aos 
estándares de aprendizaxe mínimos sinalados para o curso de 4º ESO. 

- Sexa capaz de desenvolver un traballo diario na clase. 
- Elabore informes, esquemas e sínteses sinxelos e claros. 
- Participe activamente nos traballos en grupo. 
- Manexe o vocabulario específico da materia con relativa fluencia e 

coherencia. 
- Teña ao día o caderno de clase. 
- Sexa puntual á hora de entregar as tarefas encomendadas. 

  
Os instrumentos de avaliación serán variados, incluíndo:  

 
- O diario do profesor ou caderno de seguimento. Instrumento moi útil en todo 
o proceso de avaliación, pode estar formado por unha serie de fichas para o 
seguimento personalizado de cada alumno ou por follas nas que se rexistre o 
sucedido cada día na aula. Nel iranse anotando todos os elementos que hai que 
ter en conta neste proceso: desde a asistencia á clase, a participación activa 
nela e a demostración de interese e rendemento nas tarefas propostas, ata os 
resultados das probas ou a corrección dos exercicios e traballos esixidos. 
Tamén se pode incluír a adecuación dos recursos e materiais utilizados (a súa 
claridade, orde, rigor, interese, etc.) e a eficacia na asimilación dos contidos e 
procedementos da disciplina . 
 
 – Observación e análise de tarefas:  

• Participación nas actividades da aula, como debates, postas en 
común, … que son un momento privilexiado para a avaliación de 
actitudes e de aprendizaxe dos coñecementos.  

• Traballo, interese, orde, respecto e solidariedade dentro do grupo.  
• Caderno de clase no que o alumnado anota os datos das explicacións, 

as actividades e exercicios propostos. A súa actualización e corrección 
formal permiten avaliar o traballo, o interese e o grao de seguimento 
das tarefas do curso por parte de cada alumno.  

• Exposicións orais, etc.  
 
– Probas de control:  

• Probas: poderán realizarse de forma oral e/ou escrita, se for o caso, no 
mínimo de dúas unidades didácticas, mais de modo flexíbel (atendendo 
por exemplo á extensión das mesmas ou á relación cos estándares de 
aprendizaxe, podendo fragmentarse epígrafes mesmo entre trimestres), 
pois o rendemento dos grupos e as diferenzas de asimilación das 
unidades didácticas polos diferentes grupos poden aconsellar variacións; 
tamén, poderán realizarse probas obxectivas, de resposta múltiple, de 
verdadeiro-falso, de resposta curta, definicións…, ou até se poderán 
combinar nun exame todas as probas aquí referidas e a que se refire no 
seguinte punto. 

• Probas de elaboración nas que o alumnado deberá mostrar o grao de 
asimilación dos contidos propostos na programación. Avalían a 
capacidade do alumnado para estruturar con coherencia a información, 
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establecer interrelacións entre factores diversos, argumentar loxicamente. 
Serían probas de resposta longa, comentarios de texto, resolución de 
dilemas morais, presentación e resolución de problemas de actualidade, 
etc.  

• Traballos especiais, individuais e/ou en equipo, de carácter voluntario e 
propostos ao comezo da avaliación. Por este carácter de voluntariedade, 
non poderán contar na avaliación global de modo negativo; o/a alumno/a 
que os realice obterá por eles unha puntuación positiva, ou ningunha 
puntuación se o traballo non tivese a calidade necesaria. Noutras 
ocasións presentaranse como unha actividade obrigatoria para todos e, 
neste caso, contarán positiva ou negativamente.  
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10.3.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.  

A cualificación de cada trimestre obterase tendo en conta os seguintes aspectos:  

A. Exames de avaliación: 

• Os exames estarán baseados nos contidos impartidos en clase a partir do libro 
de texto e de apuntes aportados polo profesorado. Os apuntes poden ser 
ampliados a través da lectura do libro de texto e o uso dos seus mapas temáticos, 
mapas conceptuais, gráficas e todo tipo de ilustracións relativas aos apuntes 
subministrados. 

• Poderase realizar máis de un exame, sendo posible diferente amplitude e 
puntuación  ao longo de  cada avaliación. 

• A non presentación a un exame deberá ser debidamente xustificada. 

B.  Realización de exercicios e  traballos 

• Realización dos exercicios diarios e sínteses dos contidos.  

• Realización de traballos para entregar (individuais ou grupais) para realizar na 
clase ou na casa. 

• O alumnado terá que expor oralmente o seu traballo se así llo indica o profesor 
ou profesora. 

Valorarase a presentación de traballos voluntarios, que se farán  seguindo as 
indicacións do profesorado en canto a tema e características a cumprir. Poderán 
ser expostos oralmente se o profesor o indica. 

C. Caderno 

Todos os alumnos e as alumnas deben ter un caderno/ficheiro onde recollan os 
seus apuntamentos, exercicios realizados na clase ou en casa. Nas clases da 
disciplina de Historia Contemporánea de 4º ESO o alumnado deberá ter sempre 
o caderno e o libro da disciplina.  O profesorado poderá revisar e/ou recoller os 
cadernos do seu alumnado en calquera momento se o considera oportuno. 

• Valorarase os seguintes aspectos: presentación, organización de contidos, 
realización de todas as tarefas, coidado do material entregado polo 
profesorado... 

D.  Observación directa do traballo na aula 

●  Valorarase a actitude e a atención na clase, a disposición cara o traballo 
diario, a cooperación cos compañeiros e compañeiras e a presentación en 
tempo e forma dos traballos e exercicios. 
 

A ponderación final das cualificacións por avaliación deberá seguir os 
seguintes criterios de cualificación: 

● Apartado A: 70 % da nota  

● Apartados B, C, D : 30% da nota 
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Procedemento de recuperación das avaliacións suspensas: 
 

- Realización de probas de recuperación da 1º e 2ª avaliación ao longo do 
curso.  

- Se un alumno/a suspende a 3ª avaliación terá oportunidade de recuperala 
no período entre a 3ª e a final (no período entre o 5 e o 21 de xuño). 
 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: a media aritmética das tres 
avaliacións celebradas ao longo do curso redondeada ao número enteiro máis 
próximo. 

- Se é aprobado: o alumnado poderá obter ata 1 punto máis coa realización 
das actividades propostas no período ente a 3ª avaliación e a avaliación 
Final. 

- Se é suspenso: realización de actividades de reforzo e recuperación no 
período entre a 3ª avaliación e a Final. Para aprobar, o alumnado debe 
demostrar que cumpre cos estándares de aprendizaxe e as competencias 
traballadas na materia. 

 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE  A 3º AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN 
FINAL NA ESO 

 

 
Alumnado que suspende a materia: 

- realización de actividades  de repaso e reforzo para traballar os diferentes 
bloques de contidos  ou procedementos que o alumno/a teña suspensos 

- realización de probas de recuperación, se o profesor/a o considera necesario 
  
 

Alumnado que aproba a materia : actividades de ampliación:  
- realización de actividades nas que se repasarán e reforzarán os contidos e 

procedementos traballados durante o curso. 
- realización de actividades sobre novos contidos que non deu tempo a impartir 

no período ata a 3ª avaliación, e que se consideran importantes para o 
próximo curso académico 

- proporanse as tarefas, traballos de investigación, exposicións orais…. que o 
profesor/a considere necesario para esa ampliación. 

- O alumnado que as realice correctamente, poderá subir ata 1 punto a súa nota 
final. 
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11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 
Ao non existiren desdobres na materia de Historia de 4º ESO, acentúanse 

os diferentes ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, de coñecementos previos ou 
experiencias. Todo isto sitúa aos docentes na necesidade de educar en e para a 
diversidade. 

 
a. Atención á diversidade na programación.  

 
Pretendemos un ensino de calidade dentro das circunstancias reais en 

que a educación pública se desenvolve, con alumnado procedente de diferentes 
medios sociais, con distinta formación académica e capacidades de aprendizaxe 
e motivación, etc. O primeiro paso é ofrecer un achegamento á realidade do 
alumnado, tanto no seu entorno, como ás súas propias aspiracións, capacidades 
e intereses. Isto é particularmente relevante na área de Ciencias Sociais, moi 
marcada polo estudo de casos particulares e de evolucións específicas de 
determinadas zonas do mundo ou países, e pola diferente percepción do medio 
social que ten o alumnado do entorno socioeconómico, cultural… O alumnado, 
por outro lado, non ten un nivel de coñecemento homoxéneo. Nuns casos hai 
diferenzas moi marcadas no nivel lingüístico, o que provoca grandes desniveis á 
hora de entender conceptos, a maioría de grande abstracción, específicos da 
Historia. Noutros casos sucede algo similar co nivel matemático, o que influirá 
na facilidade de comprensión de información estatística. 

Temos en conta tamén que non todos os alumnos adquiren ao mesmo 
tempo e coa mesma intensidade os contidos da materia que son desenvolvidos 
durante o ano escolar. Por tanto, debemos planificar o ensino da disciplina de 
Historia Contemporánea dun xeito que asegure un nivel mínimo para todos o 
alumnado no final da etapa, permitindo á vez que os alumnos e alumnas con 
maiores capacidades de aprendizaxe e os que deben mellorar e ampliar esas 
capacidades poidan tamén ampliar os seus coñecementos máis alá do mínimo 
común, de modo que poidan colaborar e cooperar co alumnado do seu grupo 
que teña mais dificultades de aprendizaxe.  

 
b. Atención á diversidade na metodoloxía.  

 
A atención á diversidade está contemplada tamén na metodoloxía e nas 

estratexias didácticas concretas que van aplicarse na aula. Estas estratexias son 
de dous tipos:  

 

• Unha estratexia expositiva nos contidos básicos. O obxectivo é 
asegurarnos de que eses contidos básicos son comprendidos por todo o 
alumnado, definindo claramente o nivel de adquisición dos contidos da 
disciplina que se quere alcanzar.  

• Unha estratexia indagatoria no caso dos contidos específicos. A finalidade 
é permitir ós alumnos e alumnas afondar nas súas investigacións segundo 
sexan as súas distintas capacidades e intereses.  

 
A área de Historia ten unha grande capacidade formativa desde o punto 

de vista das actitudes e da socialización do alumnado. Neste sentido, é 
importante realizar actividades que vinculen a todos: traballos en grupo, debates, 



50 
 

postas en común, saídas externas..., e nas que os alumnos poñan en práctica 
as normas de convivencia na sociedade, a tolerancia relativamente ás ideas dos 
demais, etc.  
 

c. Atención á diversidade nos materiais utilizados. 
 

A selección dos materiais utilizados na aula ten tamén unha grande 
importancia á hora de atender ás diferenzas na capacidade de aprendizaxe no 
conxunto dos alumnos e alumnas dos diferentes grupos.  Como material esencial 
debe considerarse o libro base. O uso de materiais de reforzo ou ampliación, 
tales como os recursos do departamento, permite atender á diversidade en 
función dos obxectivos que nos queremos fixar.  
 

d. Atención á diversidade con actividades de reforzo.  
 
Nesta disciplina pódense sinalar aspectos concretos a reforzar: descrición 

e explicación de mapas temáticos históricos, prácticas de cronoloxía de dados 
períodos históricos, definir conceptos históricos, atención aos diferentes tipos de 
ilustracións das diferentes unidades didácticas e aos seus diferentes apartados 
e á súa relación con eles, ...  

Temos observado que os malos resultados que obtén parte dos nosos 
alumnos e alumnas nesta disciplina se deben fundamentalmente a dúas causas 
concretas: falta de estudo e/ou capacidade de síntese, pois que leen pouco e 
con pouca atención. Así, e salvo algún caso concreto en que se estime oportuno 
revisar o criterio, consideramos que unha boa medida de reforzo podería 
consistir na elaboración de esquemas conceptuais ou de resumos daqueles 
temas nos que o alumnado non tivese obtido unha valoración positiva, sempre 
que os faga con atención e con lectura profunda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



51 
 

12.- ACCIÓNS  DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR, Á 
UTILIZACIÓN DAS TICS E AO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 
O alumnado, no desenvolvemento da disciplina de  Historia de 4º ESO, 

deberá ler no libro de texto a exposición dos diferentes apartados que estruturan 
os diferentes contidos das unidades didácticas, así como temas monográficos 
ligados a eses contidos, que aparecen no libro texto (o libro de texto presenta 
unha diversidade de temas con as súas correspondentes ilustracións gráficas, 
cartográficas, iconográficas). Serán tamén utilizados textos dixitais, de modo que 
o alumnado poida desenvolver a competencia dixital e aprenda a encontrar 
información (aprender a aprender). Por outro lado, os pequenos textos asociados 
aos diferentes contidos son importantes para desenvolver no alumnado a 
competencia na lectura profunda e comprensiva, así como a capacidade de 
relacionar entre si conceptos e temas. 

Nas clases practicarase a lectura en voz alta, tentando que o alumnado 
sexa capaz de automatizar o uso da puntuación, mas tamén se practicará a 
lectura persoal, silenciosa e profunda co fin de reforzar a atención e a 
concentración lectora. En diferentes momentos das clases deberán demostrar, 
a través de resumos, respostas a cuestións, definicións de conceptos chave, 
relación entre conceptos, etc., o seu nivel de comprensión dos diferentes textos 
históricos.  

En relación as TIC, debe salientarse que as aulas individualizadas de cada 
grupo escolar (por causa da PANDEMIA) permiten utilizar o libro de texto dixital, 
adquirir información histórica fiábel a través da Internet, a través da Wikipedia (e 
non só), que pode ser consultada en diferentes linguas, etc. O profesor e o 
alumnado utilizarán estes medios para desenvolver a competencia dixital, mas 
tamén para aprender a aprender, así como para desenvolver a competencia de 
comunicación lingüística ou a competencia matemática e científica, neste caso 
utilizando mapas, gráficas, series estatísticas, eixos cronolóxicos, imaxes 
artísticas, etc. 

Finalmente, é extremadamente importante que a convivencia entre o 
alumnado na aula sexa a mellor posíbel, co obxectivo de alcanzar o mellor 
rendemento ou resultado académico nas clases. É importante que a atención do 
alumnado nas clases sexa optimizada: as explicacións deberán combinarse con 
a realización de exercicios, resumos, así como de exposicións e presentacións 
orais (individuais e/ou en grupo). Ademais, unha parte do traballo deberá ser 
cooperativo, co obxectivo de desenvolver o traballo en equipo, estimulando así 
a aprendizaxe e a mellor relación entre os alumnos. En definitiva, as clases serán 
activas, participativas e as tarefas serán variadas e realizadas polos/as 
alumnos/as, o que contribuirá para manter alta a atención e o desexo de 
aprendizaxe por parte deles. 
 
13.- EDUCACIÓN EN VALORES. 

 
O desenvolvemento das clases de Historia realizarase en concordancia 

cos principios (art. 1) e os fins (art. 2) da LOMCE, sendo salientables no 
desenvolvemento das clases “o esforzo individual e a motivación do alumnado”, 
“a educación para a prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos”, 
“o desenvolvemento na escola dos valores que fomenten a igualdade efectiva 
entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero”, “a 
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educación no respecto dos dereitos e das liberdades fundamentais”, “a non 
discriminación de persoas con discapacidades”, “a educación no exercicio da 
tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia”, “a 
educación na responsabilidade individual e no mérito e no esforzo persoal”, “a 
formación para a paz”, “o respecto en relación aos seres vivos e ao medio 
ambiente”, “a formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística 
e cultural de España e da interculturalidade como un elemento enriquecedor da 
sociedade”. 

A educación en valores deberá ser unha consecuencia do modo en que 
decorren as clases, así como da adquisición rigorosa de coñecementos nas 
mesmas e do modo crítico en que tais coñecementos son transmitidos e 
asimilados na disciplina de Historia Contemporánea. 
 
14.- ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES. 

 
A localización do centro no monte do Castro e na proximidade do parque 

do mesmo nome podería permitir saídas históricas polo parque do Castro, para 
facer unha toma de contacto do alumnado de 4º ESO con a batalla naval de 
Rande (Guerra de Sucesión de España) e mesmo con a Memoria Democrática 
da Guerra Civil e do franquismo en Vigo. Outra proposta pode ser unha saída  
combinada ao museo Meirande e á Illa de San Simón, para tratar os aspectos 
anteriormente mencionados 

 
Colaborarase tamén en diferentes actividades organizadas pola Biblioteca 

do centro-Plan Lector 
 
 Se xurde a posibilidade de facer algunha  outra saída extraescolar, farase 

a proposta á Vicedireción do centro e someterase á aprobación do Consello 
Escolar 
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15.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 
PRÁTICA DOCENTE. 

 
Unha vez determinados os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe, e tendo en conta que non existe un único procedemento para 
avaliar os distintos aspectos do ensino -aprendizaxe, é necesario empregar 
diversas actuacións, procedementos e instrumentos en función dos aspectos 
que se avalíen (progreso do alumnado, adecuación dos procesos de ensino, …), 
co fin que pretenda a avaliación ou do momento no que se leve a cabo a mesma 
(inicial, formativa, sumativa).  

As actuacións, procedementos e instrumentos que se poden utilizar ao 
avaliar, dependendo do momento e da finalidade da avaliación son:  

 

• Recoller información sobre as situacións a avaliar, analizar os datos 
obtidos en coherencia cos tres fins pretendidos pola avaliación: describir 
progresos e dificultades dos alumnos, avaliar o proceso educativo e 
avaliar a adecuación da programación didáctica.  

• Orientar e reconducir a intervención didáctica e o proceso de aprendizaxe 
mediante a proposta de alternativas ás deficiencias detectadas, adaptar o 
proceso educativo mediante o reforzo, adaptación da programación, … ; 
e trasladar a información destas actuacións aos alumnos e alumnas. 
 
As técnicas ou procedementos para obter información no proceso de 

avaliación deben ser variadas e incluirán a atención ao proceso de aprendizaxe 
do alumnado, co fin de seleccionar información segundo uns indicadores 
previamente fixados. Tamén realizar cuestionarios ou entrevistas para preguntar 
directamente aos alumnos aquilo que se desexa saber. A análise de tarefas é 
unha excelente fonte de información que conleva unha enorme motivación. As 
probas, nas súas diversas modalidades (escritas, orais, individuais, colectivas) 
tamén son moi útiles.  

Os instrumentos que se utilicen no proceso de avaliación serán tamén 
variados e estarán relacionados cos procedementos de avaliación.  

En canto á auto-avaliación da práctica docente, poderíase crear uns 
formularios de avaliación da mesma, que cada profesor e profesora do 
Departamento  cumprimentaría trimestralmente e quedarían depositados no 
Departamento e/ou se entregarían xunto ca memoria final do Departamento a 
final do curso. 
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16.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROPIAS PROGRAMACIÓNS DIDÁTICAS EN RELACIÓN CON OS 
RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA DO 
RENDIMENTO NA DISCIPLINA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 4º ESO 

 
Neste apartado preténdese promover a reflexión do profesorado e a 

autoavaliación da realización e ou desenvolvemento de programacións 
didácticas. Para iso, ao finalizar cada trimestre, proponse unha secuencia de 
preguntas que permitan aos profesores avaliar o funcionamento do programado 
na aula e establecer estratexias de mellora para o vindeiro trimestre. Ademais, 
ao remate do curso, o departamento avaliará a programación para ver se é 
necesaria algunha modificación durante o curso ou de cara ó seguinte curso, 
debendo ter en conta que cada curso académico é diferente, séndoo tamén os 
diferentes grupos de alumnado. En todo caso, o mellor coñecemento polos 
profesores dos currículos emanados da LOMCE permitirá que sexa mellorada 
de modo paulatino a súa práctica docente, así como o sistema de revisión das 
propias programacións didácticas. Poderanse ter en conta as seguintes 
cuestións:  

 

- Adecuación dos contidos en canto á súa extensión e temporalización 
(conseguiuse impartir todos os contidos previstos?, algúns contidos 
necesitaron de mais tempo do previsto para o seu desenvolvemento? 
si/non/causas)  

- Adecuación na elección dos contidos (eran apropiados para o curso?, 
algún dos contidos elixidos presentou dificultades especiais? 
si/non/causas)  

- Adecuación das actividades de clase elixidas, tanto orais como escritas 
(funcionaron ben?,interesaron ao alumnado e o motivaron?, conseguiron 
aprender o que se pretendía con elas?, houbo dificultades á hora de 
levalas a cabo que non estaban previstas?si/non/causas)  

- Adecuación dos procedementos de avaliación da aprendizaxe dos 
alumnos (é un sistema de avaliación realmente funcional?, as actividades 
de reforzo, se as houbo, foron efectivas?si/non/causas)  

- Adecuación dos materiais e recursos didácticos elixidos. 
 
Asemade, a profesora levará unha axenda diaria de clase, na que irá 

anotando as actividades, temas e exames que se teñan realizado ou se vaian a 
realizar en cada sesión de clase, co fin de poder avaliar día a día o avance da 
programación. Xunto con esa axenda diaria, a profesora levará un control do 
rendemento e a actitude do alumnado de acordo cos obxectivos e contidos 
desenrolados en clase. E tamén das probas e deberes, co fin de saber en todo 
momento o nivel de aprendizaxe do alumnado e así poder tomar as medidas de 
reforzo ou de ampliación que foran necesarias.  
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

No presente Ano Académico 2022-2023 aplícase por sétimo  ano á materia de Historia 

de España de 2º Bacharelato a LOMCE, lei orgánica da educación de XII.2013. Trátase 

dunha materia troncal xeral do currículo de 2º Bacharelato, polo que  todo deste nivel 

académico deberá examinarse obrigatoriamente dela nas probas ABAU. 

O currículo da disciplina de Historia de España é o establecido pola Lei orgánica 8/2013 

de 9 de decembro, desenvolvida no Real Decreto 1105/2014 de 26 de decembro, que 

establece o currículo básico do ESO e do Bacharelato, e no Decreto 86/2015 de 15 de 

xuño , que establece o currículo básico do ESO e do Bacharelato na C.A. de Galicia 

(DOG 29.VI.2015). 

Tamén é aplicable ao desenvolvemento da disciplina troncal xeral a Orde ECD/65/2015 

de 21 de xaneiro, onde se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os 

criterios de avaliación da Educación Primaria, da Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato (BOE 29.I.2015), e a resolución de 27 de xullo de 2015 da Dirección Xeral 

de Educación, FP e Innovación Educativa, que contén as instrucións para a implantación 

do ESO e do Bacharelato nos centros docentes da C. A. de Galicia (DOG 29.VII. 2015). 

CAMBIOS RECENTES. 

A Principios do  curso 2018-19,  O grupo de traballo de Historia de España da CIUG,  

enviou aos Centros educativos a información sobre as características da proba  para a  

ABAU 2019, e posteriores. Remata  así, un proceso de adaptación a LOMCE que supón  

a necesidade de incluir preguntas de características específicas e  un cambio no modelo 

de exame. Esta normativa  define estándares de aprendizaxe dende a Prehistoria ata o 

Mundo Actual, obrigando á modificación de contidos e alterando a tradicional orientación 

da proba, que estaba centrada nos séculos XIX e XX.  Cómpre destacar as enormes 

dificultades que supón para o profesorado e, sobre todo, para o alumnado,  incorporar un 

currículo tan extenso sen aumentar o número de horas lectivas na materia. Nesta 

programación inclúense tres cadros coa  distribución dos contidos  por avaliacións que 

atende a necesidade de implementar estes cambios. A Estrutura da proba mantense 

artellada en tres partes: definición de 4 termos (2 puntos), pregunta a desenvolver (3 

puntos) e Composición de texto histórico (5 puntos). Componse de 70 termos, 16 

preguntas e 22 composicións históricas. Noutro cadro pondéranse estes valores ao curso 

para atender aos criterios de cualificación específicos en segundo de Bacharelato. 

O estudo da historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión non só do 

noso pasado senón tamén do mundo actual. Non menos importante é o carácter formativo 

da materia de Historia de España, xa que desenvolve capacidades e técnicas intelectuais 

propias do pensamento abstracto e formal, tales como a observación, a análise, a 

interpretación, a capacidade de comprensión e o sentido crítico. 

Por outra banda, a Historia contribúe decisivamente á formación de cidadáns e cidadás 

responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas, así como da herdanza 

recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras. 

Historia de España de segundo curso de bacharelato pretende ofrecer unha visión de 

conxunto dos procesos históricos fundamentais dos territorios que configuran o actual 
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Estado español, prestando, cando cumpra, unha especial atención a Galicia, pero sen 

esquecer por iso a súa pluralidade interna e a súa pertenza a outros ámbitos máis amplos, 

coma o europeo e o iberoamericano. Neste sentido, a materia recolle, na análise dos 

procesos históricos, tanto os aspectos compartidos como os diferenciais. 

Concebida como materia común para todas as modalidades de bacharelato, ofrécelles aos 

alumnos e ás alumnas que chegan á vida adulta a posibilidade de coñeceren a historia de 

España de xeito continuo e sistemático. Na distribución cronolóxica dos contidos 

outórgaselle unha maior importancia ao coñecemento da historia contemporánea, sen 

renunciar por iso aos referidos ás etapas anteriores, pois en grande medida a pluralidade 

da España actual só é comprensible se nos remontamos a procesos e feitos que teñen a 

súa orixe nun pasado remoto. Deste xeito, dedícase un primeiro bloque aos comezos da 

nosa historia, desde os primeiros humanos á monarquía visigoda; o segundo refírese á 

Idade Media, desde a conquista musulmá da Península; os dous seguintes estudan a Idade 

Moderna, ata as vésperas da Revolución Francesa; e os oito restantes a Idade 

Contemporánea. 

A través do estudo da Historia de España, o alumnado deberá adquirir determinados 

valores e hábitos de comportamento, como a actitude crítica cara ás fontes, o 

recoñecemento da diversidade de España ou a valoración do patrimonio cultural e 

histórico recibido. Así mesmo, tal estudo deberá contribuír a FOMENTAR unha especial 

sensibilidade cara á sociedade do presente e a súa problemática, que anime a adoptar unha 

actitude responsable e solidaria coa defensa da liberdade, a igualdade de entre homes e 

mulleres, os dereitos humanos, a non-discriminación e os valores democráticos. 

A materia é rica en achegas ao coñecemento competencial. As competencias clave sociais 

e cívicas, e de conciencia e expresións culturais reciben un tratamento moi específico 

relacionado cos contidos que son propios da historia de España. Ademais, as 

competencias lingüística, dixital e de aprender a aprender están presentes de maneira 

constante na súa vertente máis instrumental, e deben impregnar todo o que sexa posible 

o desenvolvemento curricular da materia. O traballo competencial matemático e en 

ciencias e tecnoloxía trátase de xeito puntual. A competencia clave de sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor debe estar moi presente nas vertentes máis actitudinais 

e competenciais da materia. 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do 

alumnado, respectando os ritmos e os estilos de aprendizaxe, e tendo en conta a atención 

á diversidade. A materia de Historia de España permite desenvolver metodoloxías activas, 

nas que o traballo individual e cooperativo estean permanentemente presentes, con 

elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías 

da información e da comunicación. 

O Departamento quere manifestar preocupación en relación á extensión do currículo da 

disciplina de Historia de España, pois que parecen tal vez insuficientes as tres horas 

semanais de clases que corresponden a esta disciplina. 
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2. OBXECTIVOS (art. 10 do Decreto 86/2015, de 25 de xuño, DOG de 29.VI.2015) 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá para desenvolver nos/nas alumnos/as 

as capacidades que lles permitan alcanzar os seguintes obxectivos: 

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

respeito ás demais persoas, praticar 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 dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver er consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipa, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas de 

aprendizaxe e como meio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respeitar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e de oportunidades 

entre os mesmos. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 

cualquier outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereótipos 

que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como cualquer manifestación 

de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as suas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e na 

sua relación con as demais persoas, así como rexeitar a violencia, os preconceitos de 

cualquer 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 nas da información e da comunicación. 

f) Comprender 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 língua galega e na 

língua castellana, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na leitura e 

no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou mais línguas estranxeiras de maneir apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respeitar 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 

realizasen achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 

mundo. 

m) Coñecer e aceitar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respeitar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de cuidado e saúde corporais, e incorporar a educación 

física e o desporto para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 

a dimensión humana da sexualidade en toda a sua diversidades en toda a sua 
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diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados con a saúde, o 

consumo, o cuidado dos seres vivos e do meio ambiente, contribuindo para a sua 

conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos meios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico da Galiza, participar na sua conservación e na sua mellora, e respeitar a 

diversidade linguística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

ao mesmo tempo atitudes de interese e respeito relativamente ao exercício deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da língua galega como elemento fundamental 

para a manutención da identidade da Galiza, e como meio de relación interpersonal e de 

expresión da riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que, alén do mais, permita a 

comunicación con outras línguas, e nomeadamente con a língua da comunidade 

lusófona. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

O alumnado deberá adquirir as seguintes capacidades ou competencias clave: 

-CAA: Competencia de aprender a aprender. 

-CCEC: Competencia de conciencia e expresión culturais. 

-CCL: Competencia de comunicación lingüística. 

-CD: Competencia dixital. 

-CMCCT: Competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía. 

-CSC: Competencia social e cívica. 

-CSIEE: Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
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4. CONTIDOS [sesións] 

BLOQUE 0 – Como se escribe a Historia. Criterios común [1 sesión] 

-B 0.1. Método histórico. Fontes e perspectivas. 

-B 0.2. Mapas e liñas do tempo 

-B 0.3. Utilidade das fontes. 

-B 0.4. Análise e comentario das fontes. 

BLOQUE 1 – A Península Ibérica desde os primeiros humanos até a desaparición da 

monarquía visigoda en 711 [7 sesións] 

-B 1.1. Da Prehistoria á monarquía visigoda: 

 a) Prehistoria: Evolución do Paleolítico ao Neolítico. Pintura Cantábrica e Levantina. 

Importancia da metalurxia. 

b) Configuración das áreas celta e ibérica: Tartesos, indoeuropeos e colonizadores 

orientais. Cultura Castrexa. 

c) Hispania Romana: Conquista e romanización da Península. O legado cultural 

romano. O exemplo galego. 

d) Monarquía Visigoda: Ruralización da economía. Poder da Igrexa e da nobreza. 

BLOQUE 2 – Tres culturas e un mapa político en constante cambio (711 – 1474) [7 

sesións] 

-B 2.1. Al – Ándalus: Conquista musulmana da Península. Evolución política de Al – 

Ándalus. Revitalización económica e urbana. Estrutura social. Relixión, cultura e arte. 

-B 2.2. Os reinos cristáns da Península do século XIII ao XV: O proceso de reconquista 

e repoboación. A evolución política. O nacemento das Cortes. Os reinos cristáns na 

Baixa Idade Media e a diferente evolución e organización política das coroas de Castela, 

Aragón e Navarra. 

-B 2.3. Os reinos cristáns na Idade Media: do estancamento á expansión económica. 

Crises agraria e demográfica [na Baixa Idade Media?]. 

-B 2.4. Os reinos cristáns na Idade Media: Réxime señorial e sociedade estamental. 

Tensións sociais. 

-B 2.5. O Camiño de Santiago. Unha cultura plural na Península [711 – 1492]: cristáns, 

musulmanos e xudeus. Manifestacións artísticas. 
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BLOQUE 3 – A formación da Monarquía Hispánica e a sua expansión mundial (1474 – 

1700) [7 sesións] 

-B 3.1. Os Reis Católicos: Unión dinástica de Castela e Aragón. A reorganización do 

Estado. A política relixiosa. A conquista do reino nazarí de Granada. A descoberta de 

América. A incorporación de Navarra [á coroa de Castela]. As relacións con Portugal. 

-B 3.2. O auxe do Imperio no século XVI: Os dominios de Carlos I e de Filipe II. O 

modelo político dos Austria. Os conflitos internos. Os conflitos relixiosos no seo do 

Imperio. Os conflitos exteriores. A exploración e a colonización de América e do 

Pacífico. Política económica en relación a América. A revolución dos prezos e o custo 

do Imperio. 

-B 3.3. Crise e decadencia do Imperio no século XVII: Os validos. A expulsión dos 

mouriscos. Os proxectos de reforma do conde – duque de Olivares. A Guerra dos Trinta 

Anos e a perda da hexemonía en Europa en favor de Francia. As rebelións de Cataluña e 

Portugal en 1640. Carlos II e o problema sucesorio. A crise demográfica e económica. 

-B 3.4. O Século de Ouro español: Do Humanismo á Contrarreforma. Renacemento e 

Barroco na literatura e na arte. 

BLOQUE 4 – España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbón (1700 – 

1788) [7 sesións] 

-B 4.1. O cambio dinástico e a Guerra de Sucesión: Unha contenda civil e europea. A 

Paz de Utrecht (1713) e o novo equilibrio europeo. Os Pactos de Familia con Francia 

(1733, 1743, 1761). 

-B 4.2. As reformas institucionais: O novo modelo de Estado. A Administración en 

América. A Facenda Real. As relacións Igrexa – Estado. 

-B 4.3. A economía e a política económica: A recuperación demográfica. Os problemas 

da agricultura, a industria e o comercio. A liberalización do comercio con América. 

-B 4.4. A descolaxe [cast. despegue] económica da Cataluña. O estancamento 

económico da Galiza. 

-B 4.5. A Ilustración en España e na Galiza: Proxectistas, innovadores e ilustrados. O 

Despotismo Ilustrado. O novo concepto de educación. As Sociedades Económicas de 

Amigos do País. Prensa periódica. 

BLOQUE 5 – A crise do Antigo Réxime (1788 – 1833): Liberalismo frente a 

Absolutismo [7 sesións] 

-B 5.1. O impacto da Revolución Francesa: Relacións entre España e Francia. A Guerra 

da Independencia (1808 – 1814). 

-B 5.2. O primeiro intento de revolución liberal en España: As Cortes de Cádiz (1810 – 

1814) e a Constitución de 1812. 

-B 5.3. O Reinado de Fernando VII: A Restauración do Absolutismo (1814 – 1820). O 

Trienio Liberal ou Constitucional (1820 – 1823). A Reacción Absolutista (1823 – 

1833). 
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-B 5.4. A emancipación da América española: O protagonismo dos crioulos. As fases do 

proceso. As repercusións para España. 

-B 5.5. A obra pictórica de Goya como testemuño da época. 

BLOQUE 6 – A conflitiva construcción do Estado Liberal (1833 – 1874) [7 sesións] 

-B 6.1. O Carlismo como derradeiro bastión absolutista: O ideario e os apoios sociais. 

As duas primeiras guerras carlistas. 

-B 6.2. O triunfo e a consolidación do liberalismo no reinado de Isabel II (1833 – 1868): 

Os primeiros partidos políticos. O protagonismo político dos militares [“espadones”]. A 

lexislación económica de signo liberal. A nova sociedade de clases. 

-B 6.3. O proceso constitucional no reinado de Isabel II. 

-B 6.4. O Sexenio Democrático (1868 – 1874): A Gloriosa Revolución de 1868 e a 

caída da monarquía isabelina. A procura de alternativas políticas e a monarquía de 

Amadeo I de Sabóia. A Primeira República. A Guerra de Cuba ou dos Dez Anos (1868 

– 1878), a Terceira Guerra Carlista (1872 – 1876) e a insurrección cantonal (1873 – 

1874). 

-B 6.5. Os inicios do movemento obreiro español: As condicións de vida da poboación 

obreira e campesina. A Asociación Internacional de Traballadores (AIT) ou I 

Internacional e o surximento das correntes anarquista e marxista. 

BLOQUE 7 – A Restauración Borbónica: a implantación e a 

consolidación/afianzamento dun novo sistema político (1874 – 1902) [7 sesións] 

-B 7.1. Os principios políticos e o funcionamento político do sistema canovista: A 

inspiración no modelo británico. A Constitución de 1876 e o bipartidarismo. A 

rotación/o turno dos partidos Conservador e Liberal, o caciquismo e a fraude eleitoral. 

-B 7.2. A oposición ao sistema [liberal doutrinario]: o republicanismo, o catalanismo 

rexionalista, o nacionalismo basco, o rexionalismo galego e o movemento obreiro. 

-B 7.3. Os éxitos políticos: a estabilidade e a consolidación do poder civil. A liquidación 

do problema carlista. A solución temporal do problema de Cuba. 

-B 7.4. A perda das derradeiras colonias nas Antillas e no Pacífico e a crise de 1898: A 

Guerra de Cuba (1895 – 1898) e a Guerra Hispano-Estado-Unidense (1898). O Tratado 

de París (1898). O rexeneracionismo. 

BLOQUE 8 – Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un 

desenvolvemento económico insuficiente [7 sesións] 

-B 8.1. O lento crecemento da poboación: O mantemento dun réxime demográfico 

antigo. A excepción da Cataluña. 

-B 8.2. A economía española no séc. XIX: 

a) Unha agricultura protexida e estancada: Os efeitos das desamortizacións. Os baixos 

rendementos agrícolas. 
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b) A deficiente industrialización: a industria textil catalá, a siderurxia e a minaría. 

c) As dificuldades do transporte: Os condicionamentos xeográficos. A rede ferroviaria. 

d) O comercio: proteccionismo frente a librecambismo. 

e) As finanzas: A peseta como unidade monetaria desde 1868. O desenvolvemento da 

banca moderna. Os problemas da Facenda. Os investimentos estranxeiros. 

f) O caso galego. 

BLOQUE 9 – A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902 – 

1931) [7 sesións] 

-B 9.1. Os intentos de modernización do sistema da Restauración: O revisionismo 

político (sic) dos primeiros gobernos de Afonso XIII. A oposición de republicanos e 

nacionalistas cataláns, bascos, galegos e andaluces. 

-B 9.2. A quebra do sistema: O impacto dos acontecementos exteriores (intervención en 

Marrocos; I Guerra Mundial; Revolución Rusa). A crecente axitación social (Semana 

Tráxica de Barcelona, 1909; crise xeral de 1917; Trienio Bolchevique en Andalucía, 

1918 – 1920). 

-B 9.3. A Ditadura de Primo de Rivera: O Directorio Militar (1923 – 1925) e o 

Directorio Civil (1925 – 1930). O fin da guerra de Marrocos. A caída da ditadura. O 

afundimento da monarquía. 

BLOQUE 10 – A II República e a Guerra Civil nun contexto de crise internacional 

(1931 – 1939) [7 sesións] 

-B 10.1. A II República como solución democrática ao afundimento do sistema da 

Restauración. 

-B 10.2. A evolución política durante a II República (1931 – 1936): 

a) O Bienio Reformista ou Republicano-Socialista (IV.1931 – IX.1933): A Constitución 

de 1931. A política de reformas. O Estatuto de Autonomía da Cataluña. As forzas de 

oposición á República. 

b) O Bienio Rectificador ou Radical-Cedista (XII.1933 – XII.1935): A política 

rectificadora e a radicalización popular. A revolución obreira de Asturias (X.1934). 

c) O goberno da Frente Popular (II.1936 – VII.1936): Primeiras actuacións do goberno. 

A preparación do golpe de Estado militar. 

-B 10.3. A Guerra Civil española (VII.1936 – IV.1939): A sublevación e o 

desenvolvemento da guerra. A dimensión internacional da Guerra Civil. A evolución 

política e a situación económica das duas zonas. Consecuencias da guerra. 

-B 10.4. A Idade de Prata da cultura española: as xeracións do 98, do 14, do 27 (ou da 

República), etc. 
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BLOQUE 11 – A Ditadura Franquista (1939 – 1975) [7 sesións] 

-B 11.1. Características e evolución do franquismo: 

 A) 1939 – 1959: 

 a) Os grupos ideolóxicos e os apoios sociais do franquismo. 

 b) As oscilantes relacións con o exterior: 1) durante a II Guerra Mundial e até o inicio 

da Guerra Fría (1939 – 1948); 2) o inserimento da España franquista no bloque 

ocidental ou capitalista liderado polos EUA (1948 – 1959). 

 c) A configuración política do Estado franquista. 

 d) A represión política. 

 e) A autarquía económica. 

B) Os anos do desenvolvimentismo/”desarrollismo” (1959 -1973): 

 a) O Plano de Estabilización, o crecemento económico e os planos de 

desenvolvemento. 

 b) As transformacións sociais. 

 c) A reafirmación ou institucionalización política do réxime. 

 d) A política exterior. 

 e) A crecente oposición política ao franquismo. 

C) Os anos finais do franquismo (1973 – 1975): 

 a) A inestabilidade política. 

 b) As dificuldades exteriores. 

 c) Os efeitos da crise económica internacional de 1973. 

-B 11.2. A cultura española durante o franquismo: A cultura oficial. A cultura do exilio. 

A cultura interior á marxe do sistema franquista. 

BLOQUE 12 – A normalización democrática de España e a integración de España nas 

Comunidades Europeas [7 sesións] 

-B 12.1. A Transición á democracia: a) a crise económica mundial; b) as alternativas 

políticas ao franquismo: o continuísmo do réxime, a reforma democratizadora do réxime 

ou a ruptura democrática; c) o papel do rei Juan Carlos I; d) a Lei para a Reforma 

Política (1976); e) as primeiras eleccións democráticas (15.VI.1977). 

-B 12.2. O período constituínte: a) os Pactos da Moncloa; b) as preautonomías da 

Cataluña e do País Basco; c) a Constitución de 1978; d) o caso da Galiza. 

-B 12.3. Os gobernos constitucionais: a) o problema do terrorismo; b) o frustrado golpe 

de Estado de 23-24.II.1981; c) o ingreso na OTAN; d) a plena integración de España en 

Europa. 

-B 12.4. O papel de España no mundo actual. 
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5. CONTIDOS, OBXECTIVOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 0 – Como se escribe a Historia. Criterios comúns 

-Contido B 0.1. Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Obxectivos: d, e, g, h, i, l, m. 

 Criterio de avaliación B 0.1. Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, en Internet, etc. e extrair información salientable sobre 

os temas históricos tratados, valorando criticamente a sua fiabilidade. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 0.1.1. Procura información de interese (en libros e na Internet) sobre a 

importancia cultural e artística dun personaxe historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve exposición (CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE, 

CCEC). 

-Contenido B 0.2. Mapas e liñas do tempo. 

 Obxectivos: d, e, h, i, l. 

 Criterio de avaliación B 0.2. Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os dados proporcionados ou servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 0.2.1. Realiza unha liña do tempo situando nun lado os principais 

acontecementos relativos a determinados feitos ou procesos históricos (CMCCT, CAA, 

CSC). 

-Contido B 0.3. Utilidade das fontes. 

 Obxectivos: h, i, l. 
 Criterio de avaliación B 0.3. Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, así 

como a sua fiabilidade. 
 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 0.3.1. Distingue o carácter das fontes históricas non só como información, senón 

tambén como proba para responder ás preguntas que se formulan os/as historiadores/as 

(CMCCT, CCL, CAA, CSC). 

-Contido B 0.4. Análise e comentario de fontes. 

 Obxectivos: d, e, h, i, l. 
 Criterio de avaliación B 0.4. Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a sua información con os coñecementos 

previamente adquiridos. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

HE B 0.4.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e 

historiográficas (CMCCT, CAA, CCL, CSC). 
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BLOQUE 1 – A Península Ibérica desde os primeiros humanos até a desaparición 

da monarquía visigoda en 711 

-Contenido B 1.1. Da Prehistoria á monarquía visigoda: 

 a) Prehistoria: Evolución do Paleolítico ao Neolítico. Pintura Cantábrica e Levantina. 

Importancia da metalurxia. 

b) Configuración das áreas celta e ibérica: Tartesos, indoeuropeos e colonizadores 

orientais. Cultura Castrexa. 

c) Hispania Romana: Conquista e romanización da Península. O legado cultural 

romano. O exemplo galego. 

d) Monarquía Visigoda: Ruralización da economía. Poder da Igrexa e da nobreza. 

 Obxectivos: d, e, h, i, l, n, p. 

 Criterio de avaliación B 1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos 

históricos ca Península Ibérica desde a Prehistoria até a desaparición da monarquía 

visigoda e identificar as suas causas e consecuencias. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do 

Paleolítico e do Neolítico e as causas do cambio (CCL, CSC). 

 HE B 1.1.2. Identifica as diferenzas entre unha imaxe da pintura cantábrica e outra da 

pintura levantina (CCEC). 

 HE B 1.1.3. Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrxicas e explica 

as suas repercusións (CCL, CMCCT, CSC). 

 HE B 1.1.4. Resume as características principais do reino de Tartesos e cita as fontes 

históricas que permiten o seu coñecemento (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 1.1.5. Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica da 

Península en vésperas da conquista romana en relación con a influencia recibida dos 

indoeuropeos, do reino de Tartesos e dos colonizadores fenicios e gregos (CCL, CSC, 

CCEC). 

 HE B 1.1.6. Debuxa un mapa esquemático da Península Ibérica e delimita nel as áreas 

ibérica e celta (CAA, CSC). 

 HE B 1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para 

levala a cabo (CCL, CSC, CCEC). 

 HE B 1.1.8. Compara o ritmo e o grau de romanización dos territorios peninsulares 

(CCL, CSC, CCEC). 

 HE B 1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que 

alcanzaron tanto poder a Igrexa e a nobreza (CCL, CSC). 
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 HE B 1.1.10. Procura información de interese (en libros e na Internet) sobre o 

mantemento cultural e artístico do legado romano na España actual; elabora unha breve 

exposición sobre  o legado romano na España actual (CCL, CD, CAA, CSIEE, CCEC). 

 HE B 1.1.11. Realiza unha liña do tempo desde 250 a.C. até 711 d.C. e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos (CMCCT, CAA, CSC). 

 HE B 1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, responde a cuestións ou situacións 

(sic) (CCL, CSC). 

BLOQUE 2 – Tres culturas e un mapa político en constante cambio (711 – 1474) 

-Contido B 2.1. Al – Ándalus: Conquista musulmana da Península. Evolución política 

de Al – Ándalus. Revitalización económica e urbana. Estrutura social. Relixión, cultura 

e arte. 

 Obxectivos: d, e, h, i, n. 

 Criterio de avaliación B 2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmanos na 

Península, describindo as suas etapas políticas e os cambios económicos, sociais e 

culturais que aconteceron. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 2.1.1. Explica as causas da invasión musulmana e da sua rápida ocupación da 

Península (CCL, CSC). 

 HE B 2.1.2. Realiza unha liña do tempo desde 711 até 1474 e situa nun lado os 

principais acontecementos relativos a Al-Ándalus e no outro os relativos aos reinos 

cristáns (CMCCT, CAA, CSC). 

 HE B 2.1.3. Describe a evolución política de Al-Ándalus (CCL, CSC). 

 HE B 2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos 

musulmanos en Al-Ándalus (CCL, CSC, CCEC). 

-Contido B 2.2. Os reinos cristáns da Península do século XIII ao XV: O proceso de 

reconquista e repoboación. A evolución política. O nacemento das Cortes. Os reinos 

cristáns na Baixa Idade Media e a diferente evolución e organización política das coroas 

de Castela, Aragón e Navarra. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 2.2. Explicar a evolución e a configuración política dos reinos 

cristáns da Península en relación co proceso da Reconquista e o concepto patrimonial da 

monarquía. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa 

político da Península Ibérica no final da Idade Media (CCL, CSC). 

 HE B 2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristáns e as suas principais función 

(CCL, CSC). 
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 HE B 2.2.3. Compara a organización política das coroas de Castela e Aragón e do reino 

de Navarra no final da Idade Media (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de 

repoboación, así como as suas causas e as suas consecuencias (CCL, CAA, CSC). 

-Contido B 2.3. Os reinos cristáns na Idade Media: do estancamento á expansión 

económica. Crises agraria e demográfica [na Baixa Idade Media?]. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 2.3. Diferenciar as tres grandes fases da evolución económica 

dos reinos cristáns durante toda a Idade Media (estancamento, expansión e crise) e 

sinalar os seus factores e as suas características. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 2.3.1. Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios cristáns 

durante a Idade Media (CCL, CSC). 

-Contido B 2.4. Os reinos cristáns na Idade Media: Réxime señorial e sociedade 

estamental. Tensións sociais. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristáns e describir o 

réxime señorial e as características da sociedade estamental. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade 

estamental o ámbito cristán (CCL, CMCCT, CSC). 

-Contido B 2.5. O Camiño de Santiago. Unha cultura plural na Península [711 – 1492]: 

cristáns, musulmanos e xudeus. Manifestacións artísticas. 

 Obxectivos: d, e, g, h, m, n, p. 

 Criterio de avaliación B 2.5. Describir as relacións culturais de cristáns, musulmanos e 

xudeus e especificar as suas colaboracións e influencias mutuas. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 2.5.1. Describe o labor dos centros de tradución na Península Ibérica (CCL, CSC, 

CCEC). 

 HE B 2.5.2. Procura información de interese (en libros e na Internet) sobre a 

importancia cultural e artística do Camiño de Santiago e elabora unha breve exposición 

(CCL, CD, CAA, CSIEE, CCEC). 
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BLOQUE 3 – A formación da Monarquía Hispánica e a sua expansión mundial 

(1474 – 1700) 

-Contido B 3.1. Os Reis Católicos: Unión dinástica de Castela e Aragón. A 

reorganización do Estado. A política relixiosa. A conquista do reino nazarí de Granada. 

A descoberta de América. A incorporación de Navarra [á coroa de Castela]. As 

relacións con Portugal. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de 

transición entre a Idade Media e a Idade Moderna e identificar as reminiscencias 

medievais e os feitos salientables que abren o camiño á Idade Moderna. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado ás coroas de Castela e 

Aragón en tempos dos Reis Católicos e describe as características do novo Estado 

(CCL, CSC). 

 HE B 3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos mais relevantes de 1492 

(CCL, CSC). 

 HE B 3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que 

perseguían (CCL, CAA, CSC). 

-Contido B 3.2. O auxe do Imperio no século XVI: Os dominios de Carlos I e de Filipe 

II. O modelo político dos Austria. Os conflitos internos. Os conflitos relixiosos no seo 

do Imperio. Os conflitos exteriores. A exploración e a colonización de América e do 

Pacífico. Política económica en relación a América. A revolución dos prezos e o custo 

do Imperio. 

  Obxectivos: d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 3.2. Explicar a evolución e a expansión da Monarquía 

Hispánica durante o século XVI, diferenciando os reinados de Carlos I e de Filipe II. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II e explica os 

problemas que provocou a sua conservación (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 3.2.2. Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante o século 

XVI (CCL, CSC). 

 HE B 3.2.3. Analiza a política en relación a América no século XVI e as suas 

consecuencias para España, Europa e a poboación americana [amerindia?] (CCL, 

CAA,CSC). 

-Contido B 3.3. Crise e decadencia do Imperio no século XVII: Os validos. A expulsión 

dos mouriscos. Os proxectos de reforma do conde–duque de Olivares. A Guerra dos 

Trinta Anos e a perda da hexemonía en Europa en favor de Francia. As rebelións de 

Cataluña e Portugal en 1640. Carlos II e o problema sucesorio. A crise demográfica e 

económica. 
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 Obxectivos: d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da 

Monarquía Hispánica no século XVII, relacionando os problemas internos, a política 

exterior e a crise económica e demográfica. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 3.3.1. Describe a prática do valimento e os seus efeitos na crise da monarquía 

(CCL, CSC). 

 HE B 3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do conde-duque de Olivares 

(CCL, CSC). 

 HE B 3.3.3. Analiza as causas da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) e as suas 

consecuencias para a Monarquía Hispánica e para Europa (CCL, CSC, CAA). 

 HE B 3.3.4. Compara e comenta as rebelións contra a Monarquía Hispánica da 

Cataluña e de Portugal (CCL, CSC, CAA). 

 HE B 3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século 

XVII e as suas consecuencias (CCL, CSC). 

 HE B 3.3.6. Realiza unha liña do tempo desde 1474 até 1700 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos (CMCCT, CAA, CSC). 

-Contido B 3.4. O Século de Ouro español: Do Humanismo á Contrarreforma. 

Renacemento e Barroco na literatura e na arte. 

 Obxectivos: d, e, g, h, i, m, n, p. 

 Criterio de avaliación B 3.4. Recoñecer as grandes achegas culturais e artísticas do 

Século de Ouro español, extraindo información de interese de fontes primarias e 

secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.). 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 3.4.1. Procura información de interese (en libros e Internet) e elabora unha breve 

exposición sobre os seguintes pintores do Século de Ouro español: El Greco, Ribera, 

Zurbarán, Velázquez e Murillo (CCL, CD, CAA, CSC, CCEC). 

BLOQUE 4 – España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbón 

(1700 – 1788) 

-Contido B 4.1. O cambio dinástico e a Guerra de Sucesión: Unha contenda civil e 

europea. A Paz de Utrecht (1713) e o novo equilibrio europeo. Os Pactos de Familia con 

Francia (1733, 1743, 1761). 

 Obxectivos: d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 4.1. Analizar a Guerra de Sucesión Española como guerra 

civil e europea, e explicar as suas consecuencias para a política exterior española e a 

nova orden internacional. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 
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 HE B 4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición das 

alianzas de Estados que se enfrentaron nela (CCL, CSC). 

 HE B 4.1.2. Realiza unha liña do tempo desde 1700 até 1788 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos (CMCCT, CAA, CSC).A 

 HE B 4.1.3. Detalla as características da nov orde europea surxida da Paz de Utrecht e 

o papel de España nela (CCL, CSC). 

-Contido B 4.2. As reformas institucionais: O novo modelo de Estado. A 

Administración en América. A Facenda Real. As relacións Igrexa – Estado. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, 

especificando o alcance das reformas promovidas polos primeiros monarcas da dinastía 

borbónica. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 4.2.1. Define os Decretos de Nova Planta de Goberno e explica a sua importancia 

na configuración do novo Estado borbónico (CCL, CSC). 

 HE B 4.2.2. Elabora un esquema comparativo do modelo político dos Austria e dos 

Borbón (CCL, CSC, CAA). 

 HE B 4.2.3. Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os Borbón para sanear a 

Fazenda Real (CCL, CSC). 

 HE B 4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado (regalismo) e as causas da expulsión 

dos xesuítas (CCL, CSC). 

-Contido B 4.3. A economía e a política económica: A recuperación demográfica. Os 

problemas da agricultura, a industria e o comercio. A liberalización do comercio con 

América. 

  Obxectivos: d, e, h, i, m, p. 

 Criterio de avaliación B 4.3. Comentar a situación inicial dos sectores económicos, 

detallando os cambios introducidos e os obxectivos da nova política económica. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 4.3.1. Compara a evolución demográfica do século XVIII con a da centuria 

anterior (CCL, CSC, CAA). 

 HE B 4.3.2. Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas 

impulsadas por Carlos III neste sector económico (CCL, CSC). 

 HE B 4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas en 

relación ao comercio con América (CCL, CSC). 
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-Contido B 4.4. A descolaxe [cast. despegue] económica de Cataluña. O estancamento 

económico de Galicia. 

 Obxectivos: d, e, h, i, m, p. 

 Criterio de avaliación B 4.4. Explicar a descolaxe económica de Cataluña en 

comparación con a evolución económica do resto de España no séc. XVIII. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 4.4.1. Especifica as causas da descolaxe económica de Cataluña no século XVIII 

(CCL, CSC). 

-Contido B 4.5. A Ilustración en España e en Galicia: Proxectistas, innovadores e 

ilustrados. O Despotismo Ilustrado. O novo concepto de educación. As Sociedades 

Económicas de Amigos do País. Prensa periódica. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 4.5. Expor os conceptos fundamentais do pensamento 

ilustrado, identificando as suas vías de difusión. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de 

Despotismo Ilustrado (CCL, CAA, CSC, CCEC). 

 HE B 4.5.2. Razoa acerca da importancia das sociedades económicas de Amigos do 

País e da prensa periódica na difusión dos valores da Ilustración (CCL, CSC, CCEC). 

BLOQUE 5 – A crise do Antigo Réxime (1788 – 1833): Liberalismo frente a 

Absolutismo 

-Contido B 5.1. O impacto da Revolución Francesa: Relacións entre España e Francia 

(1789 – 1808). A Guerra da Independencia (1808 – 1814). 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a 

Revolución Francesa até a Guerra da Independencia, e especificar en cada fase os 

principais acontecementos e as suas repercusións en España. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 5.1.1. Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia 

desde a Revolución francesa até o comezo da Guerra da Independencia (CCL, CSC). 

 HE B 5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as suas causas, a composición dos 

bandos en conflito e o desenvolvemento dos acontecementos bélicos e políticos (CCL, 

CSC). 

-Contido B 5.2. O primeiro intento de revolución liberal en España: As Cortes de Cádiz 

(1810 – 1814) e a Constitución de 1812. 

 Obxectivos: a, d, e, h, i, p. 
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 Criterio de avaliación B 5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz en 

relación con o ideario do liberalismo. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz con as Cortes estamentais do Antigo Réxime 

(CCL, CSC, CAA). 

 HE B 5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812 (CCL, CSC, 

CAA). 

-Contido B 5.3. O Reinado de Fernando VII: A Restauración do Absolutismo (1814 – 

1820). O Trienio Liberal ou Constitucional (1820 – 1823). A Reacción Absolutista 

(1823 – 1833). 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar 

os principais feitos de cada unha delas. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado 

de Fernando VII (CCL, CSC). 

 HE B 5.3.2. Define o carlismo e explica a sua orixe e os apoios con os que contaba 

inicialmente (CCL, CSC). 

 HE B 5.3.3. Realiza unha liña do tempo desde 1788 até 1833 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos (CMCCT, CAA, CSC). 

 HE B 5.3.4. Representa nun esquema as diferenzas, en relación ao sistema político e á 

estrutura social, entre o Antigo Réxime estamental e absolutista e o réxime liberal 

burgués (CCL, CAA, CSC). 

-Contido B 5.4. A emancipación da América española: O protagonismo dos crioulos. 

As fases do proceso. As repercusións para España. 

 Obxectivos: d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 5.4. Explicar o proceso de independencia das colonias 

americanas, diferenciando as suas causas e as suas fases, así como as repercusións 

económicas para España. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 5.4.1. Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das 

colonias americanas (CCL, CSC). 

 HE B 5.4.2. Especifica as repercusions económicas para España da independencia das 

colonias americanas (CCL, CSC). 

-Contido B 5.5. A obra pictórica de Goya como testemuño da época. 

 Obxectivos: d, e, g, h, i, l, m, n. 
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 Criterio de avaliación B 5.5. Relacionar as pinturas e os gravados de Goya con os 

acontecementos do período (1788 – 1833), e identificar neles o reflexo da situación e 

dos feitos contemporáneos. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 5.5.1. Procura información de interese (en libros e na Internet) sobre Goya e 

elabora unha breve exposición sobre a sua visión da guerra (CCL, CD, CSC, CCEC). 

BLOQUE 6 – A conflitiva construcción do Estado Liberal (1833 – 1874) 

-Contido B 6.1. O Carlismo como derradeiro bastión absolutista: O ideario e os apoios 

sociais. As duas primeiras guerras carlistas. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia 

absolutista frente á revolución liberal, analizando as suas componentes ideolóxicas, as 

suas bases sociais, a sua evolución no tempo e as suas consecuencias. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario e os seus 

apoios sociais (CAA, CSC). 

 HE B 6.1.2. Especifica as causas e as consecuencias das dúas primeiras guerras 

carlistas (CCL, CSC). 

 HE B 6.1.3. Representa nunha liña do tempo desde 1833 até 1874 os principais 

acontecementos históricos (CMCCT, CAA, CSC). 

-Contido B 6.2. O triunfo e a consolidación do liberalismo no reinado de Isabel II (1833 

– 1868): Os primeiros partidos políticos. O protagonismo político dos militares. A 

lexislación económica de signo liberal. A nova sociedade de clases. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao 

réxime liberal burgués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos 

militares e especificar os cambios políticos, económicos e sociais. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que surdiron durante o 

reinado de Isabel II (CCL, CSC). 

 HE B 6.2.2. Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a sua 

minoría de idade, e explica o papel xogado polos militares (CCL, CSC). 

 HE B 6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a cabo 

durante o reinado de Isabel II (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal (1836) e de Madoz (1855) e 

especifica os obxectivos que tiñan cada unha delas (CCL, CAA, CSC). 
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 HE B 6.2.5. Especifica as características da nova sociedade de clases e compara-a con a 

sociedade estamental do Antigo Réxime (CCL, CSC, CCEC). 

-Contido B 6.3. O proceso constitucional no reinado de Isabel II. 

 Obxectivos: d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 6.3. Explicar o proceso constitucional durante o reinado de 

Isabel II en relación con as correntes ideolóxicas dentro do liberalismo e a sua loita polo 

poder. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845 (CCL, 

CAA, CSC). 

-Contido B 6.4. O Sexenio Democrático (1868 – 1874): A Gloriosa Revolución de 

1868 e a caída da monarquía isabelina. A procura de alternativas políticas e a monarquía 

de Amadeo I de Sabóia. A Primeira República. A Guerra de Cuba ou dos Dez Anos 

(1868 – 1878), a Terceira Guerra Carlista (1872 – 1876) e a insurrección cantonal (1873 

– 1874). 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 6.4. Explicar o Sexenio Democrático como período de procura 

de alternativas democráticas á monarquía isabelina, especificando os grandes conflitos 

internos e externos que desestabilizaron España. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático (CCL, CSC). 

 HE B 6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869 

(CCL, CSC). 

 HE B 6.4.3. Identifica os grandes conflitos do Sexenio e explica as suas consecuencias 

políticas (CAA, CSC). 

-Contido B 6.5. Os inicios do movemento obreiro español: As condicións de vida da 

poboación obreira e campesina. A Asociación Internacional de Traballadores (AIT) ou I 

Internacional e o surximento das correntes anarquista e marxista. 

 Obxectivos: c, d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 6.5. Describir as condicións de vida das clases traballadoras e 

os inicios do movemento obreiro en España en relación con o desenvolvemento do 

movemento obreiro internacional. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 6.5.1. Relaciona a evolución o movemento obreiro español durante o Sexenio 

Democrático con a do movemento obreiro internacional (CCL, CAA, CSC). 

BLOQUE 7 – A Restauración Borbónica: a implantación e a 

consolidación/afianzamento dun novo sistema político (1874 – 1902) 
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-Contido B 7.1. Os principios políticos e o funcionamento político do sistema 

canovista: A inspiración no modelo británico. A Constitución de 1876 e o 

bipartidarismo. A rotación/o turno dos partidos Conservador e Liberal, o caciquismo e a 

fraude eleitoral. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo 

os seus principios políticos e o seu funcionamento político. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cánovas 

del Castillo (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución doutrinaria de 1876 

(CCL, CSC). 

  HE B 7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración (CCL, 

CSC). 

  HE B 7.1.4. Realiza unha liña do tempo desde 1874 até 1902 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos (CMCCT, CAA, CSC). 

-Contido B 7.2. A oposición ao sistema [liberal doutrinario]: o carlismo, o 

republicanismo, o catalanismo rexionalista, o nacionalismo basco, o rexionalismo 

galego e o movemento obreiro. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do 

sistema, especificando a sua evolución durante o período estudado. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o nacionalismo basco e o 

rexionalismo galego (CCL, CSC, CCEC). 

 HE B 7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e campesino 

español, así como a sua evolución durante o derradeiro cuarto do século XIX (CCL, 

CAA, CSC, CCEC). 

-Contido B 7.3. Os éxitos políticos: a estabilidade e a consolidación do poder civil. A 

liquidación do problema carlista. A solución temporal do problema de Cuba. 

 Obxectivos: d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 7.3. Describir os principais logros do reinado de Afonso XII 

(1875 - 85) e da Rexencia de María Cristina de Habsburgo (1885 -1902), inferindo as 

súas repercusións na consolidación do novo sistema político. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 
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 HE B 7.3.1. Compara o papel político dos militares no reinado de Afonso XII e na 

rexencia de María Cristina de Habsburgo con o papel xogado nas etapas precedentes do 

século XIX (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 7.3.2. Describe a orixe, o desenvolvemento e as repercusións da III Guerra 

Carlista (CCL, CSC). 

 -Contido B 7.4. A perda das derradeiras colonias nas Antillas e no Pacífico e a crise de 

1898: A Guerra de Cuba (1895 – 1898) e a Guerra Hispano-Estado-Unidense (1898). O 

Tratado de París (1898). O rexeneracionismo. 

 Obxectivos: d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando 

as suas causas e as suas consecuencias. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 7.4.1. Explica a política española en relación ao problema de Cuba (CCL, CSC). 

 HE B 7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e consecuencias 

territoriais do Tratado de París (CCL, CSC). 

 HE B 7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 98 nos ámbitos 

económico, político e ideolóxico (CCL, CSC, CCEC). 

BLOQUE 8 – Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un 

desenvolvemento económico insuficiente 

-Contido B 8.1. O lento crecemento da poboación: O mantemento dun réxime 

demográfico antigo. A excepción da Cataluña. 

  Obxectivos: d, e, h, i, l, p. 

 Criterio de avaliación B 8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao longo do 

século XIX, comparando o crecemento da poboación española no seu conxunto con o da 

Cataluña e o dos Estado máis avanzados de Europa. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 8.1.1. Identifica os factores determinantes do lento crecemento demográfico 

español no século XIX (CCL, CSC). 

 HE B 8.1.2. Compara a evolución demográfica da Cataluña con a do resto de España 

no século XIX (CCL, CAA, CSC). 

-Contido B 8.2. A economía española no séc. XIX: 

a) Unha agricultura protexida e estancada: Os efeitos das desamortizacións. Os baixos 

rendementos agrícolas. 

b) A deficiente industrialización: a industria textil catalá, a siderurxia e a minaría. 

c) As dificuldades do transporte: Os condicionamentos xeográficos. A rede ferroviaria. 

d) O comercio: proteccionismo frente a librecambismo. 
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e) As finanzas: A peseta como unidade monetaria desde 1868. O desenvolvemento da 

banca moderna. Os problemas da Facenda. Os investimentos estranxeiros. 

f) O caso galego. 

 Obxectivos: d, e, h, i, l, p. 

 Criterio de avaliación B 8.2. Analizar os diferentes sectores económicos e especificar a 

situación herdada, así como as transformacións de signo liberal e as consecuencias que 

se derivan delas. 

Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 8.2.1. Explica os efeitos económicos das desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz (CCL, CSC). 

 HE B 8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura española do 

século XIX (CCL, CSC). 

 HE B 8.2.3. Describe a evolución da industria textil catalá, da siderurxia e da minaría 

ao longo do século XIX (CCL, CSC). 

 HE B 8.2.4. Compara a revolución industrial española (sic) con a dos Estados mais 

avanzados de Europa (CCL, CAA, CSC). 

 HE  B 8.2.5. Relaciona as dificuldades do transporte e do comercio interior con os 

condicionamentos xeográficos (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria española e as consecuencias da 

Lei Xeral de Ferrocarrís de 1855 (CCL, CSC). 

 HE B 8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e 

librecambistas en España ao longo do século XIX (CCL, CAA, CSC). 

  HE B 8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca moderna 

(CCL, CSC). 

  HE B 8.2.9. Explica a reforma da Facenda pública de Mon – Santillán e os seus efeitos 

(CCL, CSC). 

  HE B 8.2.10. Especifica como os investimentos en España de Francia e Gran Bretaña 

afectaron o modelo de desenvolvemento económico español durante o séc. XIX (CCL, 

CSC). 

BLOQUE 9 – A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902 – 

1931) 

-Contido B 9.1. Os intentos de modernización do sistema da Restauración: O 

revisionismo político (sic) dos primeiros gobernos de Afonso XIII. A oposición de 

republicanos e nacionalistas cataláns, bascos, galegos e andaluces. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 
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 Criterio de avaliación B 9.1. Relacionar o rexeneracionismo político surxido da crise 

do 98 con o revisionismo político dos primeiros gobernos, e especificar as suas 

actuacións mais importantes. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 9.1.1. Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado de 

Afonso XIII e as principais medidas adoptadas (CCL, CSC). 

 HE B 9.1.2. Realiza unha liña do tempo de 1902 até 1931 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos (CMCCT, CAA, CSC). 

 HE B 9.1.3. Elabora un esquema con os factores internos e externos da quebra do 

sistema político da Restauración (CCL, CAA, CSC). 

-Contido B 9.2. A quebra do sistema: O impacto dos acontecementos exteriores 

(intervención en Marrocos; I Guerra Mundial; Revolución Rusa). A crecente axitación 

social (Semana Tráxica de Barcelona, 1909; crise xeral de 1917; Trienio Bolchevique 

en Andalucía, 1918 – 1920). 

 Obxectivos: d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da 

Restauración e identificacar os factores internos e os externos. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: 

republicanos e nacionalistas periféricos (CCL, CSC). 

 HE B 9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en 

España (CCL, CSC). 

 HE B 9.2.3.  Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención 

de España en Marrocos entre 1904 e 1927 (CCL, CSC). 

 HE B 9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as suas causas, as suas manifestacións e as 

suas consecuencias (CCL, CSC). 

-Contido B 9.3. A Ditadura de Primo de Rivera: O Directorio Militar (1923 – 1925) e o 

Directorio Civil (1925 – 1930). O fin da guerra de Marrocos. A caída da ditadura. O 

afundimento da monarquía (1930 – 1931). 

 Obxectivos: d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución 

autoritaria á crise do sistema da Restauración, e describir as suas características, etapas 

e actuacións. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 9.3.1. Especifica as causas do golpe de Estado do xeneral Primo de Rivera e os 

apoios con os que contou inicialmente (CCL, CSC). 
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 HE B 9.3.2. Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o Directorio 

Militar ao Directorio Civil, e o seu fin (CCL, CSC). 

 HE B 9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía (CCL, CSC). 

-Contido B 9.4. O crecemento económico e os cambios demográficos no primeiro terzo 

do séc. XX: 

a) Os efeitos da I Guerra Mundial na economía española. 

b) Intervencionismo estatal da ditadura sobre a economía española. 

c) Transición ao réxime demográfico moderno. 

d) Os movementos migratorios. 

e) O transvasamento de poboación da agricultura á industria. 

 Obxectivos: d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no 

primeiro terzo do século XX en relación con a situación herdada do século XIX. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 9.4.1. Analiza os efeitos da I Guerra Mundial sobre a economía española (CCL, 

CSC). 

 HE B 9.4.2. Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera (CCL, 

CSC). 

 HE B 9.4.3. Explica os factores da evolución demográfica de España no primeiro terzo 

do século XX (CCL, CSC). 

BLOQUE 10 – A II República e a Guerra Civil nun contexto de crise internacional 

(1931 – 1939) 

-Contido B 10.1. A II República como solución democrática ao afundimento do sistema 

da Restauración. 

 Obxectivos: d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 10.1. Explicar a II República como solución democrática ao 

afundimento do sistema político da Restauración, enmarcándoa no contexto 

internacional de crise económica e conflitividade social. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 10.1.1. Explica as causas que levaron á proclamación da II República e relaciona 

as suas dificuldades con a crise económica mundial dos anos 30 (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 10.1.2. Diferencia as forzas que apoiaron a República e as que se opuxeron a ela 

nos seus comezos, e describe as suas razón e as principais actuacións (CCL, CAA, 

CSC). 

-Contido B 10.2. A evolución política durante a II República (1931 – 1936): 
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a) O Bienio Reformista ou Republicano-Socialista (IV.1931 – IX.1933): A Constitución 

de 1931. A política de reformas. O Estatuto de Autonomía da Cataluña. As forzas de 

oposición á República. 

b) O Bienio Rectificador ou Radical-Cedista (XII.1933 – XII.1935): A política 

rectificadora e a radicalización popular. A revolución obreira de Asturias (X.1934). 

c) O goberno da Frente Popular (II.1936 – VII.1936): Primeiras actuacións do goberno. 

A preparación do golpe de Estado militar. 

 Obxectivos: a, b, d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 10.2. Diferenciar as etapas da República até o comezo da 

Guerra Civil, especificando os feitos e as actuacións principais en cada unha delas. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o Bienio Reformista da 

República (CCL, CSC). 

 HE B 10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931 (CCL, 

CSC): 

 HE B 10.2.3. Analiza as medidas políticas de reforma agraria: as suas razóns, o seu 

desenvolvemento e os seus efeitos (CCL, CSC). 

 HE B 10.2.4. Compara as actuacións do Bienio Radical-Cedista con as do bienio 

anterior (CCL, CSC, CAA). 

 HE B 10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución 

de Asturias de Outubro de 1934 (CCL, CSC). 

 HE B 10.2.6. Explica as causas da formación da Frente Popular e as suas actuacións 

após o seu triunfo até o inicio da Guerra Civil (CCL, CSC). 

-Contido B 10.3. A Guerra Civil española (VII.1936 – IV.1939): A sublevación e o 

desenvolvemento da guerra. A dimensión internacional da Guerra Civil. A evolución 

política e a situación económica das duas zonas. Consecuencias da guerra. 

 Obxectivos: b, d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 10.3. Analizar a Guerra Civil Española, identificando as suas 

causas e as sua consecuencias, a intervención internacional e o curso dos 

acontecementos nas duas zonas en que ficou dividida España. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil (CCL, CSC). 

 HE B 10.3.2. Relaciona a Guerra Civil Española con o contexto internacional (CCL, 

CAA, CSC). 

 HE B 10.3.3. Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos 

durante a guerra (CCL, CAA, CSC). 
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 HE B 10.3.4. Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e sociais da 

guerra (CCL, CSC). 

 HE B 10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra desde o punto de vista 

militar (CCL, CSC). 

 HE B 10.3.6. Realiza unha liña do tempo desde 1931 até 1939 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos (CMCCT, CAA, CSC). 

-Contido B 10.4. A Idade de Prata da cultura española: as xeracións do 98, do 14, do 27 

(ou da República), etc. 

 Obxectivos: d, e, g, h, i, m, n, p. 

 Criterio de avaliación B 10.4. Valorar a importancia da Idade de Prata da cultura 

española e expor as achegas das xeracións e das figuras mais representativas. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 10.4.1. Procura información de interese (en libros e en Internet) e elabora unha 

breve exposición sobre a Idade de Prata da cultura española (CCL, CD, CAA, CSC, 

CSIEE, CCEC). 

BLOQUE 11 – A Ditadura Franquista (1939 – 1975) 

-Contido B 11.1. Características e evolución do franquismo: 

 A) 1939 – 1959: 

 a) Os grupos ideolóxicos e os apoios sociais do franquismo. 

 b) As oscilantes relacións con o exterior: 1) durante a II Guerra Mundial e até o inicio 

da Guerra Fría (1939 – 1948); 2) o inserimento da España franquista no bloque 

ocidental ou capitalista liderado polos EUA (1948 – 1959). 

 c) A configuración política do Estado franquista. 

 d) A represión política. 

 e) A autarquía económica. 

B) Os anos do desenvolvimentismo/”desarrollismo” (1959 -1973): 

 a) O Plano de Estabilización, o crecemento económico e os planos de 

desenvolvemento. 

 b) As transformacións sociais. 

 c) A reafirmación ou institucionalización política do réxime. 

 d) A política exterior. 

 e) A crecente oposición política ao franquismo. 

C) Os anos finais do franquismo (1973 – 1975): 

 a) A inestabilidade política. 
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 b) As dificuldades exteriores. 

 c) Os efeitos da crise económica internacional de 1973. 

 Obxectivos: b, c, d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 11.1. Analizar as características do franquismo e a sua 

evolución no tempo e especificar as transformacións políticas, económicas e sociais que 

se produciron en relación con a cambiante situación internacional. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 11.1.1. Elabora un esquema con os grupos ideolóxicos e os apoios sociais do 

franquismo na sua etapa inicial (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 11.1.2. Diferencia as diferentes etapas na evolución do franquismo e resume os 

trazos esenciais de cada unha delas (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista (CCL, CSC). 

 HE B 11.1.4. Explica as relacións exteriors, a evolución política e a situación 

económica de España desde o fin da Guerra Civil até 1959 (CCL, CSC). 

 HE B 11.1.5. Explica as relacións exteriors, a evolución política e as transformacións 

económicas e sociais de España desde 1959 até 1973 (CCL, CSC). 

 HE B 11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973 (CCL, 

CSC). 

 HE B 11.1.7. Relaciona a evolución política do réxime con os cambios que se producen 

no contexto internacional (CCL, CSC, CAA). 

 HE B 11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas suas diferentes etapas e a 

evolución económica de España entre 1939 e 1975 (CCL, CSC). 

 HE B 11.1. 9. Describe as transformacións que experimenta a sociedade española 

durante os anos do franquismo, así como as suas causas (CCL, CSC). 

 HE B 11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e 

comenta a sua evolución no tempo (CCL, CSC). 

 HE B 11.1.11. Realiza unha liña do tempo desde 1939 até 1975 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos (CMCCT, CAA, CSC). 

-Contido B 11.2. A cultura española durante o franquismo: A cultura oficial. A cultura 

do exilio. A cultura interior á marxe do sistema franquista. 

 Obxectivos: a, b, d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 11.2. Describir as diferentes manifestacións culturais durante 

o período da ditadura franquista. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 
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 HE B 11.2.1. Procura información de interese (en libros e na Internet) e elabora unha 

breve exposición sobre a cultura do exilio durante o franquismo (CCL, CD, CSIEE, 

CCEC). 

BLOQUE 12 – A normalización democrática de España e a integración de España 

nas Comunidades Europeas 

-Contido B 12.1. A Transición á democracia: a) a crise económica mundial; b) as 

alternativas políticas ao franquismo: o continuísmo do réxime, a reforma 

democratizadora do réxime ou a ruptura democrática; c) o papel do rei Juan Carlos I; d) 

a Lei para a Reforma Política (1976); e) as primeiras eleccións democráticas 

(15.VI.1977). 

 Obxectivos: a, b, d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 12.1. Describir as dificuldades da transición á democracia 

desde o franquismo nun contexto de crise económica, e explicar as políticas que 

permitiron a celebración das primeiras eleccións democráticas. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 12.1.1. Explicar as alternativas que se propuñan após a morte de Franco e que 

sectores políticos defendían cada unha delas (CCL, CSC). 

 HE B 12.1.2. Describe o papel desempeñado polo rei Juan Carlos I durante a 

Transición (CCL, CSC). 

 HE B 12.1.3. Describe as actuacións políticas impulsadas polo presidente do goberno 

Adolfo Suárez para levar a termo a reforma política do réxime franquista: Lei para a 

Reforma Política de 1976, Lei de amnistía de 1977, etc. (CCL, CSC). 

 HE B 12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa de 1977 (CCL, 

CSC). 

-Contido B 12.2. O período constituínte: a) os Pactos da Moncloa; b) as preautonomías 

da Cataluña e do País Vasco; c) a Constitución de 1978; d) o caso de Galicia. 

 Obxectivos: a, b, c, d, e, h, i, p. 

 Criterio de avaliación B 12.2. Caracterizar o novo modelo de Estado democrático 

establecido na Constitución de 1978, especificando as actuacións políticas previas 

encamiñadas a alcanzar o mais amplo acordo social e político. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e 

as suas características esenciais (CCL, CSC). 

 HE B 12.2.2. Descrebe como se estableceron as preautonomías da Cataluña e do País 

Vasco (CCL, CSC). 

-Contido B 12.3. Os gobernos constitucionais: a) o problema do terrorismo; b) o 

frustrado golpe de Estado de 23-24.II.1981; c) o ingreso na OTAN; d) a plena 

integración de España en Europa. 
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 Obxectivos: a, b, c, d, e, h, i. 

 Criterio de avaliación B 12.3. Analizar a evolución económica, social e política de 

España desde o primeiro goberno constitucional de 1979 até a aguda crise económica 

internacional iniciada en 2008, sinalando as ameazas mais salientables ás que se 

enfrentou a democracia española e os efeitos da plena integración de España en Europa. 

 Estándares de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 12.3.1. Elabora un esquema con as diferentes etapas políticas desde 1979 até a 

actualidade, segundo o partido no poder, e sinala os principais acopntecementos 

políticos, económicos e sociais de cada unha delas (CCL, CAA, CSC). 

 HE B 12.3.2. Comenta os feitos mais salientables do proceso de integración de España 

nas Comunidades Europeas e as consecuencias para España desta integración (CCL, 

CAA, CSC). 

 HE B 12.3.3. Analiza a evolución económica e social de España desde a segunda crise 

do petróleo de 1979 até o comezo da crise financeira mundial de 2008 (CCL, CSC). 

 HE B 12.3.4. Analiza o impacto das ameazas golpista e terrorista sobre a normalización 

democrática de España, describe a xénese e a evolución das organizacións terroristas 

que actuaron desde a transición democrática até os nosos días (Batallón Vasco-Español, 

GAL, ETA, GRAPO, etc.) e reflecte sobre outros temas relacionados: a cidadanía 

ameazada, os movementos asociativos de vítimas (do franquismo e do terrorismo), a 

mediación en conflitos, etc. (CCL, CSC). 

 HE B 12.3.5. Realiza unha liña do tempo desde 1975 até os nosos días e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos (CMCCT, CAA, CSC). 

-Contido B 12.4. O papel de España no mundo actual. 

 Obxectivos: a, b, d, e, h. 

 Criterio de avaliación B 12.4. Resumir o papel de España no mundo actual, 

especificando a sua posición na Unión Europea (UE) e as suas relacións con outros 

ámbitos xeopolíticos. 

 Estándar de aprendizaxe (competencias clave): 

 HE B 12.4.1. Explica a posición e o papel da España actual na UE e no mundo (CCL, 

CSC). 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS 

O libro de texto de Álvarez Rey, L., et alii, HEG. Historia de España, Vicens Vives 

Bacharelato, Aula 3 D, 2016, constituirá un instrumento esencial no desenvolvemento do 

currículo da disciplina de Historia de España. O propio libro de texto dispón de variados 

recursos textuais, gráficos, estatísticos, cartográficos, iconográficos, etc., que permiten 

que o alumnado traballe os diferentes aspectos curriculares da disciplina de modo a 

dominar de modo prático os seus contidos e a desenvolver as diferentes competencias 

clave asociadas a estes. Ademáis, dispón o libro dunha ampla variedade de exercicios, 

que contribúen para a aprendizaxe dos contidos, a adquisición de habilidades propias do 

estudo histórico e, en fin, para o desenvolvemento polo/a alumno/a do pensamento 

abstracto que é peculiar da ciencia histórica; entre as actividades oferecidas polo libro de 

texto encóntranse aquelas que permiten traballar no ESPAZO WEB, acedendo a través 

de Tiching, polo que se traballan así as competencias clave CD, CAA, CSC, CCl, etc. 

Por outro lado, o profesorado pode utilizar outros recursos didácticos que poidan facer 

que o alumnado asimile mellor os distintos contidos da disciplina: artigos de prensa ou 

consulta da Wikipedia, excertos de textos historiográficos (revistas, libros), etc. 
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7. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

              HISTORIA DE ESPAÑA        1º  AVALIACIÓN       2022-2023 

CONCEPTOS PREGUNTAS COMPOSICIÓNS 

• Aula Regia 
• Bárbaros 

• Castro 

• Conventus 
• Economía predadora 

• Guerras cántabras 
• Megalitismo 

• Antigo Réxime 

• Catastro de Ensenada 

• Decretos de Nova Planta 

• Despotismo Ilustrado 

• Motín de Esquilache 

• Paz de Utrecht 

• Regalismo borbónico 

• Afrancesados 

• Abdicacións de Baiona 

• Cantonalismo 
• Estatuto Real 

• Manifesto dos Persas 

• Pragmática Sanción 1830 

• Pronunciamento 

• Sufraxio censatario e 

universal 

• Tratado de Valençay 

• Unión Liberal 

 

1. O Neolítico: características e cambios con respecto á 

época Paleolítica (cambios económicos, sociais e 

culturais). 
2. Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do sur 

e do levante, meseteños e do occidente peninsular) 

3. Conquista e romanización (etapas da conquista, 

elementos de romanización: organización político-
administrativa do territorio, lingua e cultura, obras 

públicas). 

4.  A monarquía visigoda (organización política). 
 

14.  O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da                    

guerra, bandos en conflito, a paz de Utrecht) 
15.   Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos. 

16.  O reformismo borbónico en Galicia (a matrícula de mar, 

o arsenal de Ferrol, a apertura do comercio colonial). 

17.  A Ilustración en España (características da Ilustración e 
do Despotismo ilustrado) 

 

 
 

 

 

 

1. A crise da monarquía absoluta (abdicacións, 

ocupación napoleónica). 

2. As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812. 
3. A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as 

etapas do reinado). 

4. A construción do estado liberal (principios do 
liberalismo e diferenzas entre as diferentes familias 

políticas). 

5. A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869. 

6. A primeira república (proxecto de constitución 
federal e cantonalismo). 

7. A Restauración 
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HISTORIA DE ESPAÑA  2º  AVALIACIÓN       2022-2023 

CONCEPTOS PREGUNTAS COMPOSICIÓNS 

 
• Carta de poboamento 
• Manso 
• Marca Hispánica 
• Mesta 
• Mozárabe 
• Presura 
• Taifas 
• Agrarismo 
• Caciquismo 
• Desamortización 
• Encasillado 
• Ludismo 
• Manifesto dos Sandhurst 
• Pucheirazo 
• Rexeneracionismo 
• Sistema de quenda 
• Agrarismo 
• Desastre de Annual 
• Directorio Militar 
• Expediente Picasso 
• FAI 
• Pacto de San Sebastián 
• Semana Tráxica 
• Unión Patriótica 

 

5. Os musulmáns na Península Ibérica (etapas 

políticas e realidade socioeconómica) 
6. Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, 

modelos de repoboación) 

7. O Réxime feudal e a sociedade estamental 

8. As crises baixo medievais (crises demográficas, 
problemas sociais, o caso galego: as revoltas 

irmandiñas do s XV) 
 
 

 

 

 

 

  

 

8. A cuestión nacional no último terzo do século XIX. 

9. A reforma agraria liberal: as desamortizacións 

10.  Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril 
11. O movemento obreiro (Sexenio democrático e Restauración) 

12. A crise da Restauración 

13. A crise de 1917, os gobernos de concentración e a guerra de 
Marrocos. 

14. A ditadura de Primo de Rivera 
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  HISTORIA DE ESPAÑA  3º  AVALIACIÓN       2022-2023 

CONCEPTOS PREGUNTAS COMPOSICIÓNS 

 
• Converso 
• Gran Armada 
• Mourisco 
• Terzos 
• Unión de Armas 
• Valido 
• Xuntas do reino de Galicia 
• Bienio Negro 
• Brigadas Internacionais 
• CEDA 
• Contubernio de Munich 
• FET das XONS 
• Fronte Popular 
• Lei para a Reforma Política 
• Lexión Cóndor 
• Nacional-Catolicismo 
• Pactos da Moncloa 
• Plan de Estabilización 
• Plataxunta 
• Sanjurjada 
• Sección Feminina 
• Sindicato vertical 
• UCD 
 

 

 

9. A nova monarquía dos Reis Católicos (unión dinástica, 

reorganización político-administrativa) 
10. A configuración do imperio español no s XVI (a 

herdanza de Carlos I, os cambios en tempos de Felipe 

II: rebelión de Flandes, incorporación de Portugal, 

guerra contra Inglaterra) 
11. A crise  do s XVII: aspectos socioeconómicos e 

políticos. 

12. Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (a 
agricultura e as súas transformación, a importancia da 

pesca en Galicia litoral, a estrutura social: sociedade 

rendista e peso da fidalguía) 
 

 

  

 

15. O establecemento da II República 

16. As grandes reformas da República. 

17. A guerra civil: sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión 
internacional. 

18. O franquismo: características e institucionalización. 

19. O franquismo: as formas de oposición ao Réxime. 
20. O franquismo: política económica 

21. A Transición. da agonía do franquismo á constitución de 1978 

22. A consolidación da democracia: da crise da UCD aos gobernos do 

PSOE. 
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8. METODOLOXÍA 

No desenvolvimento das clases utilizarase a seguinte metodoloxía e recursos didáticos: 

-Usar o libro de texto, AA.VV., HEG. Historia de España, Vicens Vives Bacharelato, 2016. 

Usar tamén calquer material histórico significativo, escrito ou ilustrado, ao que se poida 

acceder, mesmo a través das TIC, de modo a permitir a utilización de información 

significativa para conseguir así unha mellor comprensión e aprendizaxe por parte dos/as 

alumnos/as dos diferentes períodos históricos obxeto do programa. 

-O Uso das aulas virtuais da materia de Historia de España será de de gran importancia neste 

curso 2022-23. Tal e como queda explicado na introducción xeral da programación deste 

departamento e nos seu anexos. Xa dende principio de curso, con docencia presencial, como 

no caso de ter que pasar as modalidades semipresenciais ou virtuais. 

 -A plataforma CISCO Webex, tamén será outro recurso para conectarse co alumnado. 

-Recoméndase visualizar a serie documental  de RTVE Historia de España: Memoria de 

España. 

-Usar esquemas, cadros, gráficos, táboas, etc., que permitan que o alumnado visualice as 

interrelacións entre os diversos feitos históricos de cada período. 

-Utilizar a cronoloxía para secuenciar temporalmente os acontecimentos históricos dun dado 

período histórico. 

-Elaborar definicións de terminoloxía histórica relevante, a tratárense os protagonistas 

(personaxes políticos, da cultura, etc., grupos e clases sociais, etc.), así como aspectos ou 

conceptos relativos á economía, á sociedade, á política e á cultura dos diferentes períodos 

históricos. 

-Contextualizar os procesos, estruturas e os acontecimentos históricos mais importantes, 

dándolles un encuadramento europeo e internacional, identificando os elementos que 

contribuíron ao longo da historia para configurar os trazos económicos, sociais, culturais e 

políticos da época actual en España e na Galiza. 

-Potenciar a análise histórica onde se recoñeza a multicausalidade na xénese dos procesos de 

evolución e cambio na historia de España e, en particular, nos seus conflitos sociais e 

políticos. Neste sentido, será importante establecer as relacións que ocorren nas diferentes 

épocas e acontecementos históricos entre os niveis económico, político, social e cultural. 

-Favorecer a transformación da información en coñecemento asimilado polo alumnado a 

través da selección, análise e interpretación dos contidos procedentes de diversas fontes 

históricas, de modo a desenvolver a sua capacidade de elaboración de explicacións históricas, 

que teñan o maior rigor e coerencia posibles. Deste modo, o traballo con fontes históricas 

primarias e secundarias desenvolverá no alumno habilidades para describir, explicar e 

contextualizar documentos diplomáticos, relatorios teórico-doutrinais, proclamas, manifestos, 

noticias de xornais, etc. 
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-Producir e interpretar información sobre aspectos cuantitativos e espaciais dos procesos 

históricos a través da análise de series estatísticas, gráficas, mapas xeopolíticos, militares, 

administrativos, económicos, etc. 

-Analizar e comentar textos constitucionais, con o obxectivo de captar as principais 

características xurídicas e políticas de cada réxime constitucional en España, así como as 

diferenzas e semellanzas entre as diferentes constitucións españolas dos séculos XIX e XX. 

-Analizar e comentar diferentes materiais iconográficos (imaxéticos): pintura, escultura, 

gravado, arquitectura; fotografía, cartazes publicitarios ou propagandísticos, estampas 

decimonónicas (poderán realizarse tamén visitas a museos ou exposicións sobre 

acontecementos ou conmemoracións históricas relacionadas con aspectos do currículo 

relativos á Historia de España ou da Galiza, etc.). 

-Elaborar composicións de texto sobre temas históricos dados a partir de diferentes fontes e 

documentos históricos relativos a eles, de modo a relacionar materiais históricos diferentes e 

a propor diversas hipótesis explicativas e conclusións sobre os problemas históricos 

reflectidos neles. 

-Elaborar traballos de investigación no ámbito de referencia do alumnado sobre algún 

momento salientábel da historia contemporánea, establecendo conexións entre a historia 

galega, española, europea e mundial. 

-Visionar e comentar diverso material audiovisual, como documentais históricos, filmes sobre 

personaxes ou acontecimentos históricos, etc. 
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9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

  

O exame será un instrumento importante na avaliación. Faráse 1 exame por trimestre. O 

exame representará o 90 % da nota do trimestre de cada alumno. 

O outro 10 % da nota de cada alumno corresponderá ao traballo realizado nas clases e en 

casa. Especialmente a elaboración propia de composicións que se pidan e traballos cos textos 

históricos; tamén se valorará a realización de exercicios e actividades de consolidación dos 

contidos explicados nas clases,  presentacións individuais ou en pequeno grupo,  a atención, 

concentración e aprendizaxe activa dos alumnos nas explicacións,  intervencións dos alumnos 

durante as clases en relación co tema que se está a explicar. 

A asistencia ás clases é obrigatoria, as faltas de asistencia deberán estar xustificadas. 

 O alumnado de Historia de España realizará   exames co   formato da proba de Selectividade: 

 a) definir catro conceptos históricos con o valor de 0,5 puntos por concepto e unha extensión 

recomendada de 4 liñas por concepto (en total, 2 puntos); 

b) explicar unha cuestión histórica, co valor de 3 puntos, sendo a extensión recomendada 

dunha cara de folio, 25-30 liñas; 

 c) realizar unha composición histórica sobre un  tema histórico, respondendo a diferentes 

cuestións relacionadas con dito tema e asociadas a tres documentos históricos, que deberán 

ser descritos, explicados e contextualizados, sendo o valor da composición de 5 puntos. 

 Poderá facerse outro tipo de exames de xeito complementario ( se o profesorado o estima 

oportuno). Estes  exames poderán  ter outros formatos:  composicións de textos históricos con 

documentos primarios e secundarios,  probas/preguntas tipo test, preguntas con definicións de 

termos históricos, preguntas que relacionen entre si conceptos históricos, preguntas nas que 

os alumnos analicen gráficas, mapas temáticos, información estatística, etc. 

 Na  cualificación dos exames co formato dos exames da ABAU , seguiremos a rúbrica 

enviada pola CIUG e os mesmos criterios de valoración: 

De xeito transversal teráse en conta a corrección ortográfica e gramatical, a exposición 

ordenada de argumentos e o manexo do vocabulario específico da materia. 

-Pregunta de conceptos: terase en conta a precisión terminolóxica, a claridade expositiva, a 

capacidade de síntese e a contextualización axeitada, de ser o caso. 

-Pregunta para desenvolver: terase en conta a comprensión dos elementos básicos da cuestión 

presentada, a precisión espazo-temporal, a capacidade de síntese e a capacidade para elaborar 

unha resposta razoada. 

-Composición histórica: terase en conta a capacidade de análise, a capacidade relacional, a 

adecuada utilización dos documentos e a precisión espazo-temporal. 
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 Débese esclarecer que o mero resumo ou reprodución dos documentos (paráfrase) ou a 

realización da composición histórica como pregunta teórica, prescindindo dos documentos, 

será cualificado como suspenso. Os documentos servirán como punto de partida do discurso, 

pero os alumnos deben mostrar o dominio do tema. Isto esixe a contextualización dos textos 

ou dos documentos históricos, a interrelación deles, a súa análise pausada e a introdución de 

información suplementaria, co obxectivo de mostrar unha explicación coherente do tema da 

composición histórica e da problemática histórica presentada. 

Neste curso escolar 2022-23, teremos en conta a posibilidade de realizar probas telemáticas 

no caso de confinamento e suspensión da asistencia ao curso escolar. 

 

AVALIACIÓNS PARCIAIS OU TRIMESTRAIS 

    Para aprobar unha avaliación trimestral será preciso acadar como mínimo unha nota media 

de 5. 

 RECUPERACIÓNS 

    Se un alumno non aprobase a primeira ou a segunda avaliación, deberá facer 

obrigatoriamente un exame de recuperación, que será único. Os criterios de cualificación da 

recuperación serán os mesmos que os fixados para a avaliación trimestral (deberá alcanzarse 

no mínimo unha nota de 5 no exame de recuperación). 

    Aqueles alumnos que teñan unha ou duas avaliacións trimestais sen aprobar   poderán 

realizar unha recuperación final sempre que se tivesen presentado ás recuperacións das 

avaliacións trimestrais. 

 

AVALIACIÓN FINAL 

    A cualificación final da disciplina de Historia de España será a media aritmética das 

cualificacións das tres avaliacións trimestrais, e teñan sido aprobadas como mínimo dúas 

avaliacións trimestrais. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

    Os alumnos que non teñan aprobado na convocatoria ordinaria a disciplina de Historia de 

España terán de se presentar á proba extraordinaria, que versará sobre todos os contidos 

desenvoltos ao longo do ano académico. 
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10. PROCEDEMENTOS PARA REALIZAR A AVALIACIÓN INICIAL 

Realizarase unha proba  que combine cuestións tipo test, cuestións que se completen con o 

concepto adecuado, cuestións que relacionen conceptos, definicións de conceptos, preguntas 

sobre aspectos históricos, etc. Este tipo de proba permitirános coñecer o estado inicial dos 

coñecementos históricos dos alumnos e das alumnas. Por outra banda, serán revisados os 

informes do Departamento de Orientación para ter así un criterio o mais obxectivo posíble da 

situación académica inicial en que se encontran os/as diferentes alumnos/as en relación à 

disciplina de Historia de España. Un exame do primeiro tema explicado tamén podería facer 

en grande medida a función de avaliación inicial. Ademáis, as respostas dos alumnos durante 

as clases ás preguntas do profesorado, as suas respostas aos exercicios propostos polo 

profesor/a, etc. durante as primeiras semanas do actual ano académico contribuirán tamén 

para a reunión de información sobre o estado inicial dos coñecementos e as habilidades 

precisas do alumnado para asimilar a disciplina de Historia de España, etc. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A avaliación inicial fornecerá información sobre a diversidade dos coñecementos e das 

competencias do alumnado para estudar a  disciplina. Deberánse reforzar con exercicios 

complementares diversos (esquemas, resumos, cronoloxías, descricións e explicacións de 

feitos e procesos históricos, etc.) aqueles alumnos/as que presenten déficit de comprensión en 

diferentes graos. En moitas ocasións o reforzo deberá consistir en tentar mellorar as técnicas 

de estudo do alumno, así como a sua capacidade de traballo, para que os alumnos/as poidan 

pór en prática as técnicas referidas. O proceso progresivo de mellora do alumnado no 

dominio dos coñecementos e das capacidades ou competencias precisas veráse reflectido no 

resultado das avaliacións. 

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR, AO PLANO TIC E 

AO PLANO DE CONVIVENCIA 

Os alumnos e as alumnas, no desenvolvemento da disciplina de Historia de España, deberán 

ler no libro de texto a exposición dos diferentes apartados que forman parte dos diferentes 

contidos, así como pequenos textos documentais, temas monográficos ligados a contidos do 

tema, etc., que aparecen no libro texto (o libro de texto presenta unha diversidade de temas 

monográficos con as suas correspondentes textos documentais e ilustracións gráficas, 

cartográficas, iconográficas). O profesor/a aportará ao alumnado diferentes fontes históricas 

primarias e secundarias que lle permitirán desenvolver unha lectura crítica e apoiar o 

comprensión dos procesos históricos. Serán tamén utilizados textos dixitais, de modo que o 

alumno poida desenvolver a competencia dixital e aprenda a encontrar información (aprender 

a aprender). Por outra banda, os pequenos textos documentais asociados aos diferentes 

contidos son importantes para desenvolver nos alumnos/as a competencia na lectura profunda 

e comprensiva, así como a capacidade de relacionar o contido das fontes históricas con o 

tema desenvolvido. 

Nas clases practicarase a lectura en voz alta, tentando que os alunos sexan capazes de 

automatizar o uso da puntuación, prestar atención ao que leen e captar o seu sentido; tamén se 

praticará a lectura persoal e silenciosa por parte dos alumnos, de cara a reforzar a atención e a 
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concentración lectora. En diferentes momentos das clases os alunos deberán demonstrar, a 

través de resumos, respostas a cuestións, definicións de conceptos-chave, relación entre 

conceptos, etc., o seu nivel de comprensión dos diferentes texos históricos. 

Por outra banda, a lectura da prensa impresa e dixital nas clases – pequenos trechos - terá a 

sua presenza ao longo do ano académico, dado o importante papel da prensa na historia 

contemporánea de España e do mundo á hora de asimilaren as sociedades os acontecimentos 

da actualidade no mundo. 

En relación às TIC, debe salientarse que a existencia de computadores e de canóns de 

proxección  nas aulas permiten acceder a información histórica e a artigos de prensa fiables a 

través de Internet, utilizar presentacións para explicar os temas ou expolas os propios 

alumnos, etc. Os profesores e os alunos utilizarán estes medios para desenvolver a 

competencia dixital, e  para aprender a aprender, así como para desenvolver a competencia de 

comunicación lingüística ou a competencia matemática e científica, neste caso utilizando 

mapas, gráficas, series estatísticas, eixos cronolóxicos, imaxes artísticas, etc. O uso das TIC 

nas clases deberá servir tamén para que os alumnos aprendan progresivamente a escoller a 

información histórica e as noticias fiables na Internet. 

Finalmente, é moi importante que a convivencia entre o alumnado dos diferentes grupos 

escolares nas aulas sexa a mellor posíble, co obxectivo de acadar o mellor rendemento e 

resultados académicos. É importante que a atención dos alumnos nas clases sexa optimizada: 

as explicacións deberán combinarse coa realización de exercicios, resumos, traballos 

monográficos en pequeno grupo, etc., así como  pequenas exposicións ou presentacións orais 

(individuais ou en grupo) polo alumnado. Ademáis, unha parte do traballo do alumnado 

deberá ser cooperativo, co obxectivo de desenvolver o traballo en equipa, estimulando así a 

aprendizaxe e o mellor relacionamento entre o alumnado de cada grupo escolar. En 

definitiva, as clases serán activas, participativas e variadas, o que deberá contribuir para 

manter alta a atención e o desexo de aprendizaxe por parte deles. 

 

13. EDUCACIÓN EN VALORES 

O desenvolvimento das clases de Historia de España realizarase en concordancia cos 

principios (art. 1) e os fins (art. 2) da LOMCE, sendo  salientables no desenvolvemento das 

clases “o esforzo individual e a motivación do alumnado”, “a educación para a prevención de 

conflitos e a resolución pacífica dos mesmos”, “o desenvolvimento na escola dos valores que 

fomenten a igualdade efetiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de 

xénero”, “a educación no respeito dos direitos e das liberdades fundamentais”, “a non 

discriminación de persoas con discapacidades”, “a educación no exercicio da tolerancia e da 

liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia”, “a educación na 

responsabilidade individual e no mérito e no esforzo persoal”, “a formación para a paz”, “o 

respeito en relación aos seres vivos e ao meio ambiente”, “a formación no respeito e 

recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural de España e da interculturalidade como 

un elemento enriquecedor da sociedade”. 
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A educación en valores deberá ser unha consecuencia do modo en que decorren as clases, así 

como da adquisición rigorosa de coñecementos nas mesmas e do modo crítico en que tales 

coñecementos son transmitidos e asimilados na disciplina de Historia de España. 

14.ACTIVIDADES COMPLEMENTARES E EXTRAESCOLARES 
 

Faransse as  saídas que se estimen oportunas segundo a oferta educativa das diferentes 

institución educativas, museos, salas de arte, etc. 

 

15. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁTICA DOCENTE 

A mellor comprensión e prática da metodoloxía do sistema educativo emanado da LOMCE 

permitirá aos docentes da disciplina de Historia de España 2º Bacharelato avaliar mellor de 

modo paulatino e progresivo os logros dos estándares de aprendizaxe e dos obxectivos dos 

diferentes contidos por parte do alumnado. Será importante determinar se son acadados os 

obxectivos e os estándares de aprendizaxe e en que grado: dominio dos mesmos, nivel 

suficiente ou nivel de dominio incompleto. Esta gradación permitirá aos docentes avaliar o 

nivel de coñecemento acadado polo alumnado nos diferentes contidos, así como a sua 

aplicación ou saber facer. Deberá terse en conta o seu dominio por parte do alumnado 

individualmente, así como por parte do conxunto de cada grupo. A prática docente deberá ter 

en conta os resultados académicos do alumnado nas aulas a través do seu traballo diario, e de 

modo moi importante a través do resultado dos exames ou probas que o alumnado realice ao 

longo dos diferentes trimestres. Tal avaliación dos resultados académicos poderá conducir a 

modificar aspectos da aplicación da programación ou mesmo do ritmo co que esta se 

desenvolve; de todos modos, a ABAU é un condicionante que é difícil obviar, debendo ser tido 

en conta á hora de proceder a modificacións no desenvolvemento da programación. 

 

16. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROPIA 

PROGRAMACIÓN DIDÁTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA DO RENDEMENTO NA 

DISCIPLINA DE HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º BACHARELATO 

Como foi indicado , os resultados académicos do alumnado especialmente no relativo ao 

cumprimento dos obxectivos e ao nivel de dominio dos diferentes estándares de aprendizaxe 

será tido en conta polo profesorado da disciplina de Historia de España de 2º Bacharelato. 

Poden imporse medidas de reforzo no dominio dos conceptos e das destrezas asociadas aos 

diferentes contidos e estándares de aprendizaxe no caso do alumnado que non teñan acadado 

un nivel suficiente. Non obstante, a programación poderá ser revisada de cara a facilitar dito 

dominio por parte do alumnado: a revisión poderá ser feita dentro do ano académico en curso 

e será tida en conta a revisión realizada no seguinte ano académico, debendo referirse tamén 

que cada ano académico é diferente, sendoo tamén os diferentes grupos de alumnos/as. 
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1.Introdución e contextualización. 

 

Esta programación da materia de Xeografía de 2º de bacharelato desenvólvese seguindo as directrices 

do marco lexislativo que corresponde : A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa, LOMCE;  o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o 

currículo básico da educación secundaria obrigatoria  e do bacharelato; o Decreto 86/2015, do 25 de 

xuño, que establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia; a Orden ECD/1941/2016, de 22 de decembro, pola que se determinan as 

características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade. 

 

 Seguiranse as  directrices que a CIUG estableceu hai catro anos (outubro de 2018). Nelas acordouse 

que na estrutura da proba ABAU,  os contidos teóricos e prácticos do exame teñan  un  peso 

semellante. Nestas directrices dise expresamente que a proba ten a intención de valorar nos alumnos 

e alumnas unha maior capacidade de análise e síntese e conseguir unha maior comprensión das 

relacións da sociedade co territorio. Por elo valoraranse con cinco puntos os contidos prácticos e cinco 

puntos para os coñecementos teóricos de carácter máis memorístico ( 2 puntos vocabulario e tres 

puntos o tema). 

 

Neste curso   seguiremos as  directrices  que foron benvidas nos tres cursos anteriores. Estas  traen 

unha redución significativa dos contidos tanto nos temas, como no referido aos tipos de 

procedementos e prácticas que o alumnado debía aprender.   Esta redución ten a intención de 

favorecer unha maior e mellor adquisición de competencias prácticas aplicadas sobre o medio que 

habitamos.  Axústanse máis a os tempos dispoñibles para desenvolver o currículo e as necesidades 

reais de aprendizaxe e adquisición das competencias correspondentes.   

 

 No IES do Castro cursaran esta materia 19 alumnos. A materia se configura na LOMCE como troncal 

optativa, dentro dun bloque  de 5 materias de catro horas polo que se introduce un matiz de selección 

que non estaba tan presente na anterior lei. 
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2.-Competencias clave 

 

A materia é rica en achegas ao desenvolvemento competencial. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía están moi presentes, xa que en xeografía se require 

abordar  tamén aprendizaxes de feitos e procedementos propios das ciencias da terra ou da 

estatística. 

Do mesmo xeito, a competencias sociais e cívicas reciben un tratamento moi específico relacionado 

cos contidos propios da xeografía como o desenvolvemento sustentable, que ademais é un elemento 

transversal ao longo da etapa. 

Pola súa banda, as competencias lingüística e dixital (fronte á realidade ineludible da universalización 

da cartografía dixital e o tratamento cotiá das imaxes satélite), 

 A competencia  de aprender a aprender está presente  de maneira constante na súa vertente máis 

instrumental e debe impregnar todo o que sexa posible o desenvolvemento curricular da materia. 

 A competencia clave de sentido de iniciativa e espírito emprendedor debe estar moi presente nas 

vertentes máis actitudinais da competencia (saber ser) e na de coñecementos procedementais. 

3.-Obxectivos 

 

 A materia de Xeografía  ten como obxectivos fundamentais: 

 Dar unha interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno xeográfico, ofrecer os 

mecanismos que sirvan para dar respostas e explicacións aos problemas do territorio español, e dotar 

dunhas aprendizaxes que leven á comprensión da evolución social e ecolóxica dos territorios. 

A Xeografía exposta neste curso ten como obxectivo  a comprensión do territorio, produto da 

interrelación de múltiples factores, e, ademais, que o alumnado poida explicar a realidade xeográfica 

española, con especial atención ao territorio galego, como referente e identidade próxima. 

Coñecer, ademais, as interdependencias que vinculan a Xeografía de España co resto do mundo, en 

especial coa Unión Europea. 

O uso da cartografía, imaxes e estatísticas, é un dos instrumentos fundamentais para o logro destes 

obxectivos. 
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4.- Contidos 

 

-Os cinco  primeiros temas sentan as bases do coñecemento do medio físico, natureza e medio 

ambiente no territorio de España, conteñen os coñecementos básicos para a construción do 

coñecemento xeográfico do país e para explicar a variedade de paisaxes de España. 

 

 -Un segundo bloque  o conforman as actividades económicas e a poboación ( tema 6 ao 9). 

 

 - Un terceiro  bloque abrangue  é o urbanismo no que se tratan tamén, as transformacións recentes 

na estrutura das cidades;  A organización territorial de España, no que os cambios incorporados este 

ano reducen  o seu contido e, ao final,  un tema  para tratar a relación de España  con Europa e co 

mundo (  temas 10, 11 e 12) 

 

A distribución de contidos que se expón pretende afianzar os coñecementos sobre xeografía 

adquiridos en cursos anteriores e, por outra banda, afondar no coñecemento da ciencia xeográfica 

para proporcionar as conexións con opcións posteriores. 

Os contidos preséntanse nos seguintes bloques: 

 

TEMAS OU  BLOQUES de CONTIDOS 

 

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

·       Bloque 2.O relevo español, a súa diversidade xeomorfolóxica. 

·       Bloque 3.A diversidade climática e a vexetación. 

·       Bloque 4.A hidrografía. 

·       Bloque 5.As paisaxes naturais e as relacións entre naturezae sociedade. 

·       Bloque 6. A poboación española. 

·       Bloque 7.O espazo rural e as actividades do sector primario. 

·       Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial. 

·       Bloque 9. O sector servizos. 

·       Bloque 10.O espazo urbano. 

·       Bloque 11. Formas de organización territorial. 

·       Bloque 12. España en Europa e no mundo. 
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5.-Temporalización 

 

1º Trimestre. Do bloque 1 ao 5 . Medio físico e as súas interrelacións. 

 

2º Trimestre . Do bloque 6 ao 9.  Estudo da poboación e actividades económicas 

 

3º Trimestre. Do  bloque 10 ao 12. O espazo urbano, formas de organización territorial e 

     España en Europa e no mundo.    

 

 

 

    

6.- Procedementos e instrumentos de avaliación. Criterios de 

cualificación. 

 

O procedemento de avaliación describe o mecanismo que se vai seguir para realizar a avaliación, e 

dicir, como se vai a avaliar, e os instrumentos de avaliación son as diferentes probas ( escritas, orais,   

prácticas, e  observacións que se lle fan ao alumnado. Deben ser variados e que demostren diferentes 

competencias e capacidades. Cada un dos instrumentos de avaliación  leva asociada unha valoración 

cuantitativa de cada unha das partes que o conforman, son os criterios de  corrección e puntuación. 

Os criterios de cualificación son a importancia e ponderación que cada un dos instrumentos de 

avaliación empregados ten á hora de  de obter a cualificación final dese alumno ou alumna. É o rexistro 

ou fórmula  matemática que permite cuantificar a nota que leva cada alumna ou alumno a partir das 

notas que obtivo nos diferentes instrumentos de avaliación que se empregaron e dos cales existe un 

rexistro escrito. 

 

 Tendo en conta  estes conceptos, na materia  Xeografía de 2º Bacharelato a avaliación farase así: 

6.1 Procedementos de avaliación 

O sistema de avaliación  que inclúe os procedementos, instrumentos e criterios, exise que a 

observación e a avaliación sexa individualizada e continua ao longo do curso. 

No caso de que haxa algún alumno  ou alumna teña que confinarse por  causa do COVID,  a avaliación 

terá que adaptarse a modalidade  virtual que se impoña, e teremos que usar os instrumentos que nos 

permita a aula virtual e a plataforma CISCO Webex. 
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a) Avaliación inicial 

O alumnado que cursa esta materia en 2º de bacharelato leva tempo sen estar en contacto directo 

con algúns  procedementos e vocabulario xeográficos pois dende 3º ESO non tiveron esta materia. Por 

outra banda, moitos deles son usuarios de aplicacións en móbiles e ordenadores que esixen estar 

familiarizados coa cartografía, escalas ou claves para interpretar o territorio ( Apps  de carácter 

xeográfico, Google Earth, PGS, etc..). O nivel de coñecementos é moi desigual ao comezo de curso. 

Farase  unha indagación inicial para valorar cales son os coñecementos previos sobre a materia. 

  Un primeiro control  nas primeras semanas do curso, completará  a proba de avaliación inicial para 

coñecer o nivel competencial do alumnado. Farase por escrito, coa finalidade de detectar támen 

posibles dificultades expresivas, erros ortográficos ou cualidades excepcionais podendo así establecer 

algunhas medidas de atención a diversidade se fora preciso. Se algún alumno ou alumna ten algunha 

discapacidade terase en conta a hora de adaptar  o espazo e o tempo durante a avaliación. 

b)  Avaliacións parciais ou trimestrais 

Para aprobar unha avaliación trimestral será preciso acadar unha nota media de 5 nesa avaliación. 

c) Recuperacións. 

-A primeira e segunda avaliación terán a súa recuperación. O alumnado suspenso deberase 

presentarse a estas recuperacións para poder presentarse ao exame final. 

Se un alumno/a se atopara enfermo e non pode ir a algunha recuperación, fará esta no exame final. 

d) Avaliación final 

-Un alumno ou alumna aproba Xeografía cando ten aprobadas as  avaliacións e a súa nota mínima 

chega ao 5. A cualificación final da materia será a media  das cualificacións das tres avaliacións 

trimestrais. 

e) Avaliación extraordinaria 

Os alumnos e alumnas que non aproban na convocatoria ordinaria, poderán presentarse á 

convocatoria extraordinaria. 

-O Exame extraordinario terá unha estrutura  semellante aos que se realizaron ao longo do curso. En 

cada apartado poderanse  pedir máis preguntas teóricas e prácticas. 

 

6.2 Instrumentos de avaliación 

a) Probas escritas periódicas 

As probas escritas na aula seguen polo xeral, o modelo e os criterios  que recomenda  a CIUG. 

Pensamos que é unha boa forma de prepararse para  as probas da ABAU. Este será o tipo de exercicio 

que con preferencia se fará.                                                                                 

Faránse un ou varios exames por avaliación que seguirán este modelo: 

1.Primeira pregunta: definir catro conceptos xeográficos a elixir de seis propostos. O alumnado debe 

usar correctamente a terminología xeográfica e relacionar o concepto cun ejemplo referido a España 

ou Galicia. Valoración máxima: 2 puntos. 
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2.-Segunda pregunta: desenvolver unha pregunta práctica consistente na localización, lectura, 

interpretación ,explicación e analise crítica dun ou varios  documentos gráficos relacionados coas 

destrezas e habilidades xeográficas fundamentais Valoración : 5 puntos 

3. Terceira pregunta : desenvolver unha cuestión teórica extraida dos bloques de coñecemento, na 

que o alumno/a demostrará que domina a parte teórica da materia. Valoración: 3 puntos. 

En toda a proba e ata un punto da nota final, consideraranse elementos de ponderación a calidade da 

redacción, a estrutura, a corrección gramatical e ortográfica. 

-No caso de realizar máis dun exame a cualificación será a media aritmética das diferentes probas. 

-Na nota da avaliación incluiranse os resultados de outros pequenos controis  (xeografía descriptiva, 

mapas, vocabulario, etc) que a profesora poida facer durante a mesma. 

 

b) Exercicios prácticos, traballos. 

En Xeografía  hai en total uns 26  procedementos de traballo, prácticas, diferentes . Está clara a 

dificultade que ten o alumnado de levar ao día a materia pero tamén  a necesidade de que practiquen 

estes exercicios específicos. 

-As prácticas da materia deben ser entregadas no prazo previsto  e son necesarias para aprobar. O 

Alumnado debe ter realizadas polo menos o 60 % das  previstas en cada trimestre.  A cualificación dos 

exercicios e traballos será tida en conta na avaliación. Os  alumnos que non os entreguen serán 

avaliados negativamente. 

  c) Outros aspectos obxecto de avaliación 

 - O Interese do alumno ou alumna, a atención e participación na aula son importantes. 

-O uso do vocabulario específico, a capacidade de establecer relacións e de buscar e interpretar 

informacións variadas referidas á materia, son tamén elementos a valorar. 

-Exposicións orais na clase despois de realizar algunha  investigación o traballo referido a esta materia. 

 

 

 6.3 Criterios de cualificación 

  A cualificación de cada avaliación dividirase en varias partes: 

 

Un 80 % corresponderá ás notas obtidas nas probas escritas realizadas, unha ou dúas por avaliación. 

O 20 % restante corresponderá ás calificacións obtidas nos exercicios  propostos polo profesor que 

inclúe  as prácticas correspondentes  ( unhas 8 por avaliación, que se corresponden cos 

procedementos propios da materia  descritos pola CIUG como prácticas de referencia para a proba 

ABAU), traballos de investigación, exposicións orais,  etc…). É obrigatoria a súa realización, polo que a 

súa presentación cando se lle requira ao alumnado, será un requisito indispensable para a superación 

das avaliacións. 

   Recuperacións: 



104 
 

 Farase unha recuperación da primeira e da segunda  avaliación, que consistirá na realización dunha 

proba escrita que comprenderá  toda a avaliación. Si un alumno ou alumna ten aprobado un exame 

de avaliación ( 5 ou máis) pode presentarse na recuperación  só a parte suspensa de esa avaliación. 

Non se realizará recuperación da terceira avaliación. 

O alumnado deberá entregar tamén os exercicios prácticos pendentes, se non os realizou no seu 

momento. 

  

Avaliación final ordinaria: 

- A cualificación final da materia será a media das tres avaliacións. O alumnado poderá 

presentarse a unha recuperación final, sempre que teña  entregado os exercicios prácticos 

de todas as avaliacións e se teña presentado ás recuperacións da 1ª e da 2ª avaliación. 

-Os alumnos e alumnas  que teñan as tres avaliacións suspensas deberán examinarse na 

convocatoria extraordinaria. 

 

Avaliación extraordinaria: 

 Realizarase aos alumnos que non tivesen superado a materia, unha proba extraordinaria  que será 

sobre todos os contidos desenvolvidos ao longo do curso. 
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a.  Concreción dos criterios de avaliación,  estándares de aprendizaxe 
avaliables e grado mínimo de consecución para superar a materia. 

  Xeografía. 2º de bacharelato.   

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

  Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.1. Concepto de 

xeografía. Métodos e 

ferramentas propias 

da disciplina. 

▪ B1.1. Recoñecer a 

peculiaridade do 

coñecemento 

xeográfico utilizando 

as súas ferramentas 

de análise e os seus 

procedementos. 

▪ XHB1.1.1. Describe 

a finalidade do estudo 

da xeografía, e as 

principais ferramentas 

de análise e os seus 

procedementos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.2. 

Características do 

espazo xeográfico. 

Concepto de paisaxe 

como resultado da 

interacción entre 

factores naturais e 

culturais. 

Desenvolvemento 

sustentable. 

▪ B1.2. Identificar o 

espazo xeográfico 

como tal nas súas 

diversas ocupacións, 

entendéndoo como 

centro de relacións 

humanas e sociais. 

▪ XHB1.2.1. Identifica 

as paisaxes 

xeográficas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

  

▪ XHB1.2.2. Enumera 

e describe as 

características das 

paisaxes xeográficas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.3. 

Representación 

gráfica do espazo 

xeográfico a 

distintas escalas. 

▪ B1.3. Distinguir e 

analizar os tipos de 

planos e mapas con 

diferentes escalas, 

identificándoos 

como ferramentas de 

representación do 

espazo xeográfico 

▪ XHB1.3.1. Utiliza 

adecuadamente as 

ferramentas 

características da 

ciencia xeográfica. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ d 

▪ g 

▪ B1.4. Planos e 

mapas: compoñentes 

e análise. O mapa 

▪ B1.4. Analizar e 

comentar o mapa 

▪ XHB1.4.1. Extrae 

información do mapa 

topográfico mediante 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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▪ i 

▪ l 

topográfico nacional a 

escala 1:50.000. 
topográfico nacional 

E: 1/50.000. 
os procedementos de 

traballo do xeógrafo. 
▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Extrae a 

información de mapas 

e planos de diferentes 

escalas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.5. Técnicas 

cartográficas. 
▪ B1.5. Deseñar e 

comparar mapas 

sobre espazos 

xeográficos 

próximos utilizando 

os procedementos 

característicos. 

▪ XHB1.5.1. Identifica 

nunha paisaxe as 

diferenzas entre 

paisaxe natural e 

cultural. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.6. Obtención e 

interpretación da 

información 

cartográfica. Imaxes 

de satélite. 

▪ B1.6. Procurar, 

seleccionar e 

elaborar información 

de contido 

xeográfico obtida de 

fontes diversas, e 

presentala de xeito 

adecuado. 

▪ XHB1.6.1. Analiza e 

extrae conclusións da 

observación dun plano 

e dun mapa, 

comentando as 

características do 

espazo xeográfico. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

  Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.1. España e a 

súa singularidade 

xeográfica: unidade 

e diversidade. 

▪ B2.1. Distinguir as 

singularidades do 

espazo xeográfico 

español establecendo 

os aspectos que lle 

confiren unidade e os 

elementos que 

ocasionan 

diversidade. 

▪ XHB2.1.1. Debuxa e 

sinala sobre un mapa 

físico de España as 

unidades do relevo 

español, comentando 

as súas características. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B2.2. Relevo 

español: diversidade 

xeomorfolóxica. 

Localización dos 

▪ B2.2. Describir os 

trazos do relevo 

español, situando e 

analizando as súas 

unidades de relevo. 

▪ XHB2.2.1. Identifica 

e representa nun mapa 

os elementos do 

relevo que son 

similares e diferentes 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ i 

▪ l 

principais accidentes 

xeográficos. 
do territorio 

peninsular e insular. 
▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.3. Evolución 

xeolóxica do 

territorio español 

como conformadora 

das diferentes 

morfoestruturas. 

▪ B2.3. Definir o 

territorio español 

subliñando as 

diferenzas das 

unidades 

morfoestruturais. 

▪ XHB2.3.1. Enumera 

e describe os 

principais trazos do 

relevo de España. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

  

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.4. Litoloxía 

peninsular e insular 

e formas de 

modelaxe. 

▪ B2.4. Diferenciar a 

litoloxía de España, 

incidindo nas súas 

características e na 

modelaxe. 

▪ XHB2.4.1. Clasifica 

as unidades do relevo 

español segundo as 

súas características 

xeomorfolóxicas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

  

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.5. Identificación 

das unidades do 

relevo español 

peninsular e insular, 

e os trazos de cada 

unha. 

▪ B2.5. Utilizar 

correctamente o 

vocabulario 

específico da 

xeomorfoloxía. 

▪ XHB2.5.1. Describe 

sumariamente nun 

mapa a evolución 

xeolóxica e a 

conformación do 

territorio español. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.6. Corte 

topográfico: 

realización e análise. 

▪ B2.6. Procurar e 

seleccionar 

información do 

relevo obtido de 

fontes diversas 

(bibliográficas, 

cartográficas, 

internet ou traballos 

de campo), e 

presentala de xeito 

adecuado sinalando 

os condicionamentos 

▪ XHB2.6.1. Realiza 

un corte topográfico e 

explica o relevo que 

reflicte. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 
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que o relevo pode 

impor. 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.7. Concepto de 

solo. Os solos en 

España: variedade 

edáfica e as súas 

características. 

▪ B2.7. Identificar as 

características 

edáficas dos solos. 

▪ XHB2.7.1. Enumera 

e describe os 

elementos 

constitutivos dos tipos 

de solo de España. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

  

▪ XHB2.7.2. Localiza 

nun mapa de España 

os tipos de solos 

peninsulares e 

insulares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

  Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación   

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.1. Clima e tempo 

atmosférico. Factores 

xeográficos, 

dinámica 

atmosférica e 

elementos do clima. 

▪ B3.1. Sinalar nun 

mapa de España os 

dominios climáticos. 

▪ XHB3.1.1. Localiza 

os climas nun mapa de 

España. 

▪ CMCCT 

▪ CA 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.2. Dominios 

climáticos españois: 

as súas 

características e 

representación en 

climogramas. 

▪ B3.2. Distinguir os 

climas en España e 

comentar as súas 

características, 

sinalando os factores 

e os elementos que 

os compoñen, para 

diferencialos. 

▪ XHB3.2.1. Describe 

e compara os climas 

en España, 

enumerando os 

factores e os 

elementos 

característicos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.2. Dominios 

climáticos españois: as 

súas características e 

representación en 

climogramas. 

▪ B3.2. Distinguir os 

climas en España e 

comentar as súas 

características, 

sinalando os factores e 

os elementos que os 

compoñen, para 

diferencialos. 

▪ XHB3.2.1. Describe e 

compara os climas en 

España, enumerando os 

factores e os elementos 

característicos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.3. Dominios 

climáticos españois: 

factores limitantes. 

▪ B3.3. Distinguir os 

climas en España e a 

súa representación en 

climogramas. 

▪ XHB3.3.1. Representa 

e comenta 

climogramas 

específicos de cada 

clima. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.4. Variabilidade 

climática. Temperatura e 

precipitación. 

▪ B3.4. Comentar a 

información 

climatolóxica que se 

deduce utilizando 

mapas de temperaturas 

ou precipitacións de 

España. 

▪ XHB3.4.1. Comenta 

as características dos 

climas españois a partir 

dos seus climogramas 

representativos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.5. Situacións 

sinópticas e tipos de 

tempo atmosférico en 

España. 

▪ B3.5. Analizar os 

tipos de tempo 

atmosférico en España 

utilizando os mapas de 

superficie e de altura. 

▪ XHB3.5.1. Enumera 

os trazos dos tipos de 

tempo atmosférico 

reflectidos nas 

estacións 

climatolóxicas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB3.5.2. Identifica 

e interpreta nun mapa 

do tempo os elementos 

que explican os tipos 

de tempo atmosférico. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.6. Mapas do tempo, 

altura e superficie: 

análise e interpretación. 

▪ B3.6. Interpretar un 

mapa do tempo 

aplicando as 

características dos 

tipos de tempo 

peninsulares ou 

insulares. 

▪ XB33.6.1. Comenta 

un mapa do tempo de 

España distinguindo os 

elementos que explican 

o tipo de tempo 

característico da 

estación do ano 

correspondente. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B3.7. Escenarios de 

cambio climático en 

diferentes dominios do 

territorio peninsular e 

insular. 

▪ B3.7. Obter e 

seleccionar 

información de contido 

xeográfico relativo á 

diversidade climática 

de España utilizando as 

fontes dispoñibles, 

tanto de internet como 

de medios de 

comunicación social, 

ou bibliografía. 

▪ XHB3.7.1. Analiza 

como afecta a España o 

cambio climático. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB3.7.2. Extrae 

conclusións 

ambientais, utilizando 

gráficas e estatísticas 

que reflicten as chuvias 

torrenciais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.8. Factores 

xeográficos e 

características da 

vexetación. Rexións 

bioxeográficas. 

▪ B3.8. Identificar as 

rexións vexetais. 
▪ XHB3.8.1. Identifica 

nun mapa os dominios 

vexetais, e describe e 

comenta as súas 

características. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.9. Formacións 

vexetais españolas e a 

súa distribución. Análise 

de cliseries de 

vexetación. 

▪ B3.9. Diferenciar 

razoadamente as 

formacións vexetais 

españolas. 

▪ XHB3.9.1. Ante unha 

paisaxe natural, 

identifica as 

formacións vexetais 

que aparezan. 

▪ CMCCT 

▪ CA 

▪ CD 

▪ XHB3.9.2. Analiza 

razoadamente unha 

cliserie. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL▪ CD 
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  Bloque 4. A hidrografía   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.1. Diversidade 

hídrica da península e 

das illas. Principais 

elementos hídricos nas 

paisaxes. 

▪ B4.1. Explicar a 

diversidade hídrica da 

Península Ibérica e nas 

illas, enumerando e 

localizando os tipos de 

elementos hídricos que 

se poden percibir coa 

observación da 

paisaxe. 

▪ XHB4.1.1. Explica a 

diversidade hídrica en 

España. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.2. Vertentes 

hidrográficas. Principais 

cuncas fluviais 

peninsulares. 

▪ B4.2. Describir as 

cuncas fluviais 

españolas situándoas 

nun mapa e 

enumerando as súas 

características. 

▪ XHB4.2.1. Localiza 

nun mapa de España as 

principais cuncas 

fluviais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.3. Réximes 

fluviais predominantes. 
▪ B4.3. Identificar os 

réximes fluviais máis 

característicos. 

▪ XHB4.3.1. Relaciona 

os réximes hídricos dos 

cursos fluviais coas 

posibilidades de 

aproveitamento hídrico 

en España. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.4. Zonas húmidas 

en España. 
▪ B4.4. Enumerar as 

zonas húmidas de 

España, localizalas nun 

mapa e comentar as 

súas características. 

▪ XHB4.4.1. Localiza 

nun mapa as zonas 

húmidas españolas, e 

debate un aspecto de 

actualidade sobre este 

tema. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B4.5. Aproveitamento 

dos recursos hídricos: 

incidencia da seca e das 

chuvias torrenciais. 

▪ B4.5. Analizar o 

aproveitamento dos 

recursos hídricos en 

España, incluíndo as 

características de seca 

▪ XHB4.5.1. Sitúa nun 

mapa da rede 

hidrográfica española 

os grandes encoros, e 

deduce consecuencias, 

analizando tamén as 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ i 

▪ l 

e das chuvias 

torrenciais do clima. 
características 

climáticas. 
▪ CD 

▪ XHB4.5.2. Analiza e 

comenta gráficas e 

estatísticas que 

reflicten as épocas de 

seca en relación cun 

mapa de tipos de 

réximes fluviais dos 

ríos da Península 

Ibérica, e saca 

conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.6. Augas 

subterráneas. 

  

▪ B4.6. Obter e 

seleccionar 

información de contido 

xeográfico relativo á 

hidroloxía española, 

incidindo na 

explotación das augas 

subterráneas, 

utilizando distintas 

fontes de información. 

▪ XHB4.6.1. Selecciona 

imaxes e novas 

xornalísticas que 

reflictan a 

desigualdade hídrica 

española e a súa 

interacción coas 

actividades humanas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

  Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.1. Paisaxes naturais 

españolas. 
▪ B5.1. Describir e 

reflectir nun mapa as 

paisaxes naturais 

españolas, 

identificando os seus 

trazos. 

▪ XHB5.1.1. Distingue 

as características dos 

grandes conxuntos 

paisaxísticos españois. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB5.1.2. Localiza 

no mapa as paisaxes 

naturais españolas e 

identifica as súas 

características. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ B5.2. Influencia do 

medio na actividade 

humana. Políticas 

▪ B5.2. Relacionar o 

medio natural coa 

actividade humana, 

describindo casos de 

▪ XHB5.2.1. Identifica 

e formula os problemas 

suscitados pola 

interacción entre 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

favorecedoras do 

patrimonio natural. 
modificación do medio 

polo ser humano. 
persoa e natureza sobre 

as paisaxes. 
▪ CCL 

▪ CSC 

  

 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B5.2. Influencia do 

medio na actividade 

humana. Políticas 

favorecedoras do 

patrimonio natural. 

▪ B5.2. Relacionar o 

medio natural coa 

actividade humana, 

describindo casos de 

modificación do medio 

polo ser humano. 

▪ XHB5.2.1. Identifica e 

formula os problemas 

suscitados pola 

interacción entre persoa 

e natureza sobre as 

paisaxes. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

  

▪ XHB5.2.2. Analiza 

algún elemento 

lexislador correctivo da 

acción humana sobre a 

natureza. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B5.3. Os medios 

humanizados e a súa 

interacción no espazo 

xeográfico. Paisaxes 

culturais. 

▪ B5.3. Describir os 

espazos humanizados e 

enumerar os seus 

elementos 

constitutivos. 

▪ XHB5.3.1. Diferencia 

as paisaxes 

humanizadas das 

naturais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B5.4. Aproveitamento 

sustentable do medio 

físico. 

▪ B5.4. Obter e 

seleccionar 

información de contido 

xeográfico relativo ás 

paisaxes naturais e as 

relacións entre 

natureza e sociedade, 

▪ XHB5.4.1. Selecciona 

e analiza novas 

xornalísticas ou imaxes 

nas que se perciba a 

influencia do medio na 

actividade humana. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ i 

▪ l 

▪ p 

utilizando fontes en 

que estea dispoñible, 

tanto en internet como 

en bibliografía ou 

medios de 

comunicación social. 

▪ CD 

▪ XHB5.4.2. Selecciona 

e analiza a partir de 

distintas fontes de 

información novas 

xornalísticas ou imaxes 

nas que se perciba a 

influencia das persoas 

sobre o medio. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB5.4.3. Obtén e 

analiza a información 

que apareza nos medios 

de comunicación social 

referida á destrución do 

medio natural por parte 

do ser humano. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.5. Variedades de 

paisaxes naturais. 
▪ B5.5. Comparar 

imaxes das variedades 

de paisaxes naturais. 

▪ XHB5.5.1. Diferencia 

as paisaxes naturais 

españolas a partir de 

fontes gráficas e 

comenta imaxes 

representativas de cada 

unha das variedades de 

paisaxes naturais 

localizadas en medios 

de comunicación 

social, internet ou 

outras fontes 

bibliográficas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

  Bloque 6. A poboación española   

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.1. Fontes para o 

estudo da poboación. 

Procedementos de 

análise en demografía. 

▪ B6.1. Identificar as 

fontes para o estudo da 

poboación 

establecendo os 

procedementos que 

permiten estudar casos 

concretos. 

▪ XHB6.1.1. Utiliza as 

ferramentas de estudo 

da poboación. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ B6.2. Evolución 

histórica. 
▪ B6.2. Comentar 

gráficos e taxas que 

▪ XHB6.2.1. Comenta a 

pirámide actual de 

poboación española e 

compáraa con algunha 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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▪ g 

▪ i 

▪ l 

amosen a evolución da 

poboación española. 
dun período anterior ou 

de previsións futuras. 
▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB6.2.2. Distingue 

as pirámides de 

poboación na súa 

evolución histórica. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.3. Movementos 

naturais de poboación. 
▪ B6.3. Caracterizar a 

poboación española 

identificando os 

movementos naturais. 

▪ XHB6.3.1. Aplica a 

teoría da transición 

demográfica ao caso 

español. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB6.3.2. Elixe datos 

e taxas demográficas 

que amosen a 

configuración da 

poboación dun 

territorio. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.4. Distribución 

territorial da 

poboación. 

▪ B6.4. Diferenciar a 

densidade de 

poboación no espazo 

peninsular e insular, 

explicando a 

distribución de 

poboación. 

▪ XHB6.4.1. Comenta o 

mapa da densidade de 

poboación actual en 

España. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B6.5. Migracións. ▪ B6.5. Explicar a 

distribución da 

poboación española 

identificando as 

migracións. 

▪ XHB6.5.1. Explica os 

procesos migratorios 

antigos que afectan a 

España. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ l ▪ XHB6.5.2. Identifica e 

analiza as migracións 

recentes. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB6.5.3. Explica as 

relacións entre 

comunidades 

autónomas en relación 

coas migracións 

interiores. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.6. Mapa da 

distribución da 

poboación española. 

▪ B6.6. Analizar a 

poboación das 

comunidades 

autónomas, definindo 

a súa evolución e a 

problemática de cada 

unha. 

▪ XHB6.6.1. Compara e 

comenta a poboación 

das rexións que medran 

e as que diminúen a súa 

poboación. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.7. Mapa de 

densidade da 

poboación española. 

▪ B6.7. Comentar un 

mapa da densidade de 

poboación de España, 

analizando a súa 

estrutura. 

▪ XHB6.7.1. Analiza un 

gráfico da estrutura da 

poboación española. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.8. Conformación 

do espazo demográfico 

actual. Definición e 

cálculo de taxas 

demográficas. 

▪ B6.8. Analizar as 

pirámides de 

poboación das 

comunidades 

autónomas, incidindo 

no caso galego, e 

comentar as súas 

peculiaridades. 

▪ XHB6.8.1. Resolve 

problemas de 

demografía referidos ao 

cálculo de taxas de 

poboación. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.9. Diversidades 

rexionais. Estrutura, 

problemática actual e 

posibilidades de futuro 

da poboación española. 

Realidade demográfica 

galega. 

▪ B6.9. Explicar as 

perspectivas de 

poboación española e a 

ordenación do 

territorio. 

▪ XHB6.9.1. Selecciona 

e analiza información 

sobre as perspectivas 

de futuro da poboación 

española. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.10. Ordenación do 

territorio. Peso do factor 

demográfico. 

▪ B6.10. Obter e 

seleccionar 

información de contido 

demográfico utilizando 

fontes en que estea 

dispoñible, tanto en 

internet como noutras 

fontes de información. 

▪ XHB6.10.1. Presenta 

e defende información 

sobre a poboación 

española salientando os 

aspectos máis 

significativos, 

utilizando gráficos, 

mapas, pirámides, etc., 

nunha presentación 

informática ou en 

exposicións en directo. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

  Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B7.1. Peso das 

actividades 

agropecuarias, forestais 

e pesqueiras no PIB. 

Poboación activa. 

▪ B7.1. Describir as 

actividades 

agropecuarias e 

forestais, 

especificando as 

características de 

España. 

▪ XHB7.1.1. Identifica 

as actividades 

agropecuarias e 

forestais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB7.1.2. Diferencia 

as actividades do sector 

primario doutras 

actividades 

económicas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B7.2. Aspectos 

naturais e históricos 

que explican os 

factores agrarios. 

▪ B7.2. Distinguir as 

paisaxes agrarias, a súa 

morfoloxía e as súas 

estruturas, 

establecendo as súas 

características. 

▪ XHB7.2.1. Sitúa nun 

mapa a distribución dos 

principais 

aproveitamentos 

agrarios. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ l 

▪ p 

▪ XHB7.2.2. Achega os 

aspectos do pasado 

histórico que incidiron 

nas estruturas agrarias 

españolas. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B7.3. Elementos que 

conforman as paisaxes 

agrarias. Paisaxes 

agrarias de España: 

características. 

▪ B7.3. Analizar 

adecuadamente unha 

paisaxe rural 

distinguindo o terreo 

de labor, os bosques e 

o hábitat. 

▪ XHB7.3.1. Selecciona 

e comenta imaxes que 

poñen de manifesto as 

características das 

paisaxes agrarias 

españolas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B7.4. Estrutura da 

propiedade e tenencia 

da terra. 

▪ B7.4. Comprender a 

evolución da estrutura 

da propiedade e 

identificar formas de 

tenza da terra. 

▪ XHB7.4.1. Define 

historicamente, de 

forma sumaria, a 

estrutura da propiedade 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B7.5. Explotacións 

agrarias: 

características. Tipos 

de agricultura: 

coexistencia de formas 

avanzadas e 

tradicionais. 

Transformacións 

agroindustriais. 

▪ B7.5. Explicar o 

sector agrario español 

tendo en conta as súas 

estruturas da 

propiedade e as 

características das súas 

explotacións. 

▪ XHB7.5.1. Identifica e 

analiza as 

características das 

paisaxes agrarias 

españolas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d ▪ B7.6. Políticas de 

reforma agraria. 

Situación española do 

▪ B7.6. Explicar a 

situación do sector 

agrario español tendo 

▪ XHB7.6.1. Achega 

datos ou gráficos de 

aspectos estruturais que 

▪ CMCCT 
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▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

sector no contexto da 

Unión Europea. Política 

Agraria Común (PAC). 

en conta o contexto 

europeo e as políticas 

da Unión Europea. 

expliquen o dinamismo 

dun sector agrario 

dado. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB7.6.2. Comenta 

textos xornalísticos que 

expliquen a situación 

española na PAC. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B7.7. Actividade 

pesqueira: localización, 

características e 

problemas. Análise dos 

aspectos físicos e 

humanos que 

conforman o espazo 

pesqueiro. Caso galego. 

  

▪ B7.7. Analizar a 

actividade pesqueira, e 

definir as súas 

características e os seus 

problemas. 

▪ XHB7.7.1. Establece 

as características e as 

peculiaridades da 

actividade pesqueira 

española e galega. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB7.7.2. Selecciona 

e analiza novas 

xornalísticas que tratan 

problemas pesqueiros e 

identifica a súa orixe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B7.8. Silvicultura: 

características e 

desenvolvemento no 

territorio. 

▪ B7.8. Obter e 

seleccionar 

información de contido 

xeográfico relativo ao 

espazo rural, silvícola 

ou pesqueiro, 

utilizando fontes 

dispoñibles en internet, 

en medios de 

comunicación social ou 

na bibliografía. 

▪ XHB7.8.1. 

Confecciona gráficos 

comparativos do peso 

específico no PIB das 

actividades agrarias, 

gandeiras, forestal e 

pesqueiras españolas 

fronte a outros sectores 

de actividade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

  Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B8.1. Proceso de 

industrialización 

español: características 

e breve evolución 

histórica. 

▪ B8.1. Analizar o 

proceso de 

industrialización 

español establecendo 

as características 

históricas que 

▪ XHB8.1.1. Selecciona 

e analiza información 

sobre os problemas e a 

configuración da 

industria española. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ i 

▪ l 

conducen á situación 

actual. 
▪ CD 

▪ XHB8.1.2. Establece un 

eixe cronolóxico para 

explicar a evolución 

histórica da 

industrialización española. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ XHB8.1.3. Selecciona 

e analiza imaxes que 

amosen a evolución 

histórica da industria 

española nunha zona 

concreta ou dun sector 

concreto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B8.2. Localización das 

fontes de enerxía en 

España. 

▪ B8.2. Relacionar as 

fontes de enerxía e a 

industrialización, e 

describir as súas 

consecuencias en 

España. 

▪ XHB8.2.1. Relaciona o 

nacemento da industria 

e a localización de 

fontes de enerxía e 

materias primas en 

España. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CDC 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B8.3. Achega ao PIB 

da industria. Poboación 

activa. Deficiencias e 

problemas do sector 

industrial español. 

▪ B8.3. Coñecer os 

factores da industria en 

España. 

▪ XHB8.3.1. Enumera as 

características da 

industria española e as 

súas diferenzas 

rexionais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB8.3.2. 

Confecciona e analiza 

gráficas e estatísticas 

que expliquen as 

producións industriais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ B8.4. Elementos das 

paisaxes industriais. 

Tipoloxías de paisaxes. 

▪ B8.4. Identificar e 

comentar os elementos 

▪ XHB8.4.1. Analiza e 

comenta paisaxes de 

espazos industriais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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▪ g 

▪ i 

▪ l 

dunha paisaxe 

industrial dada. 
▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B8.5. Rexións 

industriais e eixes de 

desenvolvemento de 

España: importancia 

das políticas territoriais 

no sector. Planificación 

e perspectivas de 

futuro. 

▪ B8.5. Describir os 

eixes de 

desenvolvemento 

industrial sobre un 

mapa, establecendo as 

súas características e 

as posibilidades de 

rexeneración e cambio 

no futuro. 

▪ XHB8.5.1. Sinala nun 

mapa os asentamentos 

industriais máis 

importantes, 

distinguindo entre os 

sectores industriais. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ XHB8.5.2. Localiza e 

describe as rexións 

industriais e os eixes de 

desenvolvemento 

industrial. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ XHB8.5.3. Describe os 

eixes ou focos de 

desenvolvemento 

industrial, e as súas 

perspectivas de futuro. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B8.6. Influencia da 

política da Unión 

Europea na 

configuración da 

industria española. 

▪ B8.6. Obter e 

seleccionar 

información de 

contido xeográfico 

relativo ao espazo 

industrial español e a 

influencia nel da 

política industrial 

europea, utilizando 

fontes en que estea 

dispoñible, tanto en 

internet, como na 

bibliografía ou nos 

medios de 

comunicación. 

 

 

▪ XHB8.6.1. Describe as 

políticas industriais da 

Unión Europea e a súa 

influencia nas 

españolas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 
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Bloque 9. O sector servizos   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B9.1. Terciarización 

da economía española: 

influencia no PIB. 

Poboación activa do 

sector terciario. 

▪ B9.1. Analizar a 

terciarización da 

economía española 

establecendo as súas 

características e a 

influencia no produto 

interior bruto, e utilizar 

correctamente a 

terminoloxía do sector 

servizos. 

▪ XHB9.1.1. Identifica 

as características do 

sector terciario español. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B9.2. Análise dos 

servizos e distribución 

no territorio. 

▪ B9.2. Identificar a 

presenza dos servizos 

no territorio, 

analizando a súa 

distribución e o 

impacto no medio. 

▪ XHB9.2.1. Explica a 

incidencia do sector 

servizos para a 

economía española. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B9.3. Sistema de 

transportes en España. 

Impacto das 

infraestruturas sobre o 

espazo xeográfico. 

▪ B9.3. Explicar o 

sistema de transporte en 

España, distinguindo a 

articulación territorial 

que configura. 

▪ XHB9.3.1. Describe 

como se articulan os 

medios de 

comunicación máis 

importantes de España 

(ferrocarrís, estradas, 

portos e aeroportos). 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB9.3.2. Comenta 

sobre un mapa de 

transportes a 

transcendencia que este 

sector ten para articular 

o territorio. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB9.3.3. Describe e 

analiza mapas que 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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reflictan un sistema de 

transporte determinado. 
▪ CCL▪ CD 

▪ XHB9.3.4. Distingue 

nun mapa os principais 

nodos de transporte 

español. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB9.3.5. Resolve 

problemas formulados 

nun caso específico 

sobre vías de 

comunicación no noso 

país. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B9.4. 

Desenvolvemento 

comercial: 

características, 

evolución e distribución 

territorial. 

▪ B9.4. Describir o 

desenvolvemento 

comercial e a 

ocupación territorial 

que impón, e establecer 

as súas características. 

▪ XHB9.4.1. Comenta 

gráficas e estatísticas 

que expliquen o 

desenvolvemento 

comercial 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B9.5. Espazos 

turísticos: 

características e 

evolución. 

▪ B9.5. Localizar nun 

mapa os espazos 

turísticos, e enumerar 

as súas características e 

as desigualdades 

rexionais. 

▪ XHB9.5.1. Analiza e 

explica as 

desigualdades do 

espazo turístico. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B9.6. Outras 

actividades terciarias: 

sanidade, educación, 

finanzas e servizos 

públicos. 

▪ B9.6. Obter e 

seleccionar información 

de contido xeográfico 

relativo á actividade ou 

ao espazo do sector 

servizos español, 

▪ XHB9.6.1. Comenta 

gráficas e estatísticas 

que expliquen o 

desenvolvemento 

turístico español. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ i 

▪ l 

utilizando fontes en que 

estea dispoñible, tanto 

en internet como na 

bibliografía ou nos 

medios de 

comunicación social. 

▪ CD 

▪ XHB9.6.2. Explica 

como articulan o 

territorio outras 

actividades terciarias. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB9.6.3. Analiza e 

comenta imaxes do 

espazo destinado a 

transportes, comercial 

ou outras actividades 

do sector servizos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B9.7. Transformacións 

das paisaxes nas zonas 

turísticas. Caso do litoral. 

▪ B9.7. Identificar e 

comentar unha paisaxe 

transformado por unha 

importante zona 

turística. 

▪ XHB9.7.1. 

Confecciona esquemas 

para analizar a 

influencia do sector 

servizos na economía e 

no emprego en España, 

a partir de imaxes que 

reflictan o seu impacto 

nunha paisaxe. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

  Bloque 10. O espazo urbano   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B10.1. Concepto de 

cidade e a súa 

influencia na 

ordenación do 

territorio. 

▪ B10.1. Definir a 

cidade. 
▪ XHB10.1.1. Define 

cidade e achega 

exemplos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B10.2. Morfoloxía e 

estrutura urbanas. 

Análise socioeconómica e 

política a través do plano 

da cidade. 

▪ B10.2. Analizar e 

comentar planos de 

cidades, distinguindo 

os seus trazados. 

▪ XHB10.2.1. Analiza e 

explica o plano da 

cidade máis próxima ao 

lugar de residencia, ou 

a máis significativa. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B10.3. Planificacións 

urbanas. Instrumentos do 

planeamento. 

▪ B10.3. Identificar o 

proceso de 

urbanización e 

enumerar as súas 

características e as 

planificacións internas. 

▪ XHB10.3.1. Identifica 

as características do 

proceso de 

urbanización. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

  

▪ XHB10.3.2. Explica e 

propón exemplos de 

procesos de 

planificación urbana. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B10.4. Características 

do proceso de 

urbanización. Áreas de 

influencia. 

▪ B10.4. Analizar a 

morfoloxía e a estrutura 

urbana, e extraer 

conclusións da pegada 

da historia e a súa 

expansión espacial, 

reflexo da evolución 

económica e política da 

cidade. 

▪ XHB10.4.1. Sinala a 

influencia histórica no 

plano das cidades 

españolas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB10.4.2. Explica a 

morfoloxía urbana e 

sinala as partes dunha 

cidade sobre un plano 

desta. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B10.5. Características 

da paisaxe urbana. 
▪ B10.5. Analizar e 

comentar unha paisaxe 

urbana. 

▪ XHB10.5.1. Comenta 

unha paisaxe urbana a 

partir dunha fonte 

gráfica. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB10.5.2. 

Selecciona e analiza 

imaxes que expliquen a 

morfoloxía e a 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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estrutura urbana dunha 

cidade coñecida. 
▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B10.6. Usos do solo 

urbano. Ordenación 

territorial. 

▪ B10.6. Identificar o 

papel das cidades na 

ordenación do 

territorio. 

▪ XHB10.6.1. Explica a 

xerarquización urbana 

española. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

  

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B10.7. Rede urbana 

española. 

Características do 

proceso de crecemento 

espacial das cidades. 

▪ B10.7. Describir a 

rede urbana española e 

comentar as súas 

características. 

▪ XHB10.7.1. Describe 

e analiza as influencias 

mutuas entre a cidade e 

o espazo que a rodea. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

  

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B10.8. Sistema urbano 

español: 

desenvolvemento 

sustentable. Cidades 

saudables. O territorio 

como recurso. 

▪ B10.8. Obter, 

seleccionar e analizar 

información de contido 

xeográfico relativo ao 

espazo urbano español, 

utilizando fontes en que 

estea dispoñible, en 

internet, nos medios de 

comunicación social ou 

na bibliografía. 

▪ XHB10.8.1. 

Selecciona e analiza 

novas xornalísticas que 

amosen a configuración 

e a problemática do 

sistema urbano 

español. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

  Bloque 11. Formas de organización territorial   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B11.1. Organización 

territorial de España. 
▪ B11.1. Describir a 

organización territorial 

española analizando a 

estrutura local, 

autonómica e estatal. 

▪ XHB11.1.1. Localiza 

e explica nun mapa a 

organización territorial 

española, partindo do 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ i 

▪ l 

▪ p 

concello e da 

comunidade autónoma. 
▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B11.2. Influencia da 

historia e da 

Constitución de 1978 

no deseño territorial. 

▪ B11.2. Explicar a 

organización territorial 

española e establecer a 

influencia da historia e 

da Constitución de 

1978, mediante o 

emprego de mapas 

históricos e actuais. 

▪ XHB11.2.1. Explica a 

ordenación territorial 

española a partir de 

mapas históricos e 

actuais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB11.2.2. Caracteriza 

a ordenación territorial 

establecida pola 

Constitución de 1978. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB11.2.3. Compara 

a ordenación territorial 

actual e a da primeira 

metade do século XX. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB11.2.4. Distingue 

e enumera as 

comunidades 

autónomas, as 

principais cidades en 

cada unha e os países 

fronteirizos de España. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B11.3. Desequilibrios 

e contrastes territoriais. 

  

▪ B11.3. Analizar a 

organización territorial 

española e describir os 

desequilibrios e os 

contrastes territoriais, 

así como os 

mecanismos 

correctores. 

▪ XHB11.3.1. Enumera 

os desequilibrios e os 

contrastes territoriais 

existentes na 

organización territorial 

española. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ l 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B11.4. Comunidades 

Autónomas: políticas 

rexionais e de cohesión 

territorial. Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

▪ B11.4. Describir a 

transcendencia das 

comunidades 

autónomas e definir as 

políticas territoriais que 

levan a cabo, incidindo 

no caso de Galicia. 

▪ XHB11.4.1. Explica 

as políticas territoriais 

que practican as 

comunidades 

autónomas en aspectos 

concretos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B11.5. A cuestión 

territorial na España das 

autonomías. 

▪ B11.5. Obter, 

seleccionar e analizar 

información de contido 

xeográfico relativo ás 

formas de organización 

territorial en España, 

utilizando fontes en que 

estea dispoñible en 

internet, nos medios de 

comunicación social ou 

na bibliografía. 

▪ XHB11.5.1. Distingue 

os símbolos que 

diferencian as 

comunidades 

autónomas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

  

▪ XHB11.5.2. Explica 

razoadamente os trazos 

esenciais das políticas 

territoriais 

autonómicas. 

▪ CAA 

▪ CCL 

  Bloque 12. España en Europa e no mundo   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B12.1. España: 

situación xeográfica; 

posición e localización 

dos territorios que 

conforman a unidade e 

a diversidade política. 

▪ B12.1. Definir a 

situación xeográfica de 

España no mundo, 

establecendo a súa 

posición e localizando 

os seus territorios. 

▪ XHB12.1.1. Localiza 

nun mapa as grandes 

áreas xeoeconómicas e 

sinala aquelas coas que 

España ten máis 

relación. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB12.1.2. Identifica 

aspectos salientables de 

España na situación 

mundial. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ XHB12.1.3. Localiza 

a situación española 

entre as grandes áreas 

xeoeconómicas 

mundiais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B12.2. España en 

Europa. Estrutura 

territorial. Contrastes 

físicos e 

socioeconómicos de 

Europa. 

▪ B12.2. Describir o 

continente europeo 

distinguindo a súa 

estrutura territorial e os 

contrastes físicos e 

socioeconómicos. 

▪ XHB12.2.1. Explica a 

posición de España na 

Unión Europea. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

  

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B12.3. Posición de 

España na Unión 

Europea. Políticas 

rexionais e de cohesión 

territorial. 

▪ B12.3. Identificar a 

posición de España na 

Unión Europea, 

enumerando as 

políticas rexionais e de 

cohesión territorial que 

se practican en Europa 

e que afectan a España. 

▪ XHB12.3.1. Extrae 

conclusións das 

medidas que a Unión 

Europea toma en 

política rexional e de 

cohesión territorial que 

afectan a España. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

  

▪ XHB12.3.2. Comenta 

novas xornalísticas ou 

textos que explican a 

posición de España na 

Unión Europea. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B12.4. España no 

mundo. Globalización e 

diversidade no mundo. 

▪ B12.4. Definir a 

globalización e explicar 

os seus trazos. 

▪ XHB12.4.1. Identifica 

e describe os trazos da 

globalización con 

exemplificacións que 

afecten a España. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d ▪ B12.5. Procesos de 

mundialización e 

▪ B12.5. Comparar os 

procesos de 

mundialización e 

▪ XHB12.5.1. 

Confecciona cadros 

comparativos da 

▪ CMCCT 
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▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

desigualdades territoriais. 

Grandes eixes mundiais. 
diversidade territorial, 

resumindo as 

características de 

ambos. 

aplicación a casos 

concretos dos 

conceptos de 

mundialización e de 

diversidade territorial. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

 

 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B12.6. Posición de 

España nas áreas 

socioeconómicas e 

xeopolíticas mundiais. 

▪ B12.6. Explicar as 

repercusións da 

inclusión de España en 

espazos 

socioeconómicos e 

xeopolíticos 

continentais e 

mundiais, utilizando 

fontes diversas 

baseadas en material 

bibliográfico ou en liña 

e en opinións expostas 

nos medios de 

comunicación social. 

▪ XHB12.6.1. Explica 

as repercusións da 

inclusión de España en 

espazos xeopolíticos e 

socioeconómicos 

continentais e mundiais 

a partir de distintas 

fontes de información 

xeográfica. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

  

 

O Grao mínimo de consecución  para superar a materia será o do 50% dos estándares e criterios de 

avaliación. 

 Entregarase ao alumnado a principio de curso a relación de bloques de contidos coas 

preguntas teóricas, os exercicios prácticos e o vocabulario mínimo exixible na 

Avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU). Esta información 

estará tamén na aula virtual. 
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7.-Metodoloxía,  materiais e recursos didácticos 

 O tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial inicial do alumnado, 

respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. A materia 

de Xeografía permite desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo individual e colaborativo 

estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de 

forma especial as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 O procedemento de traballo do  profesor ven determinado tamén pola implementación dos aspectos 

curiculares e de procedemento  que  a LOMCE  indica. E neste curso, estaremos condicionados pola 

posibilidade de ter a modalidade de  ensino non presencial, se as circunstancias o requiren. 

Usaremos, se fora necesario, as plataformas e medios telemáticos corporativos, en especial a Aula 

virtual do IES  do Castro e a plataforma CISCO Webex. A Aula virtual será o medio de comunicación 

principal en caso de confinamento.   

Terei en conta principalmente o cadro resumo que o grupo de traballo de Xeografía da ABAU 

estableceu en outubro de 2018 como contidos básicos da materia. Nel  concrétanse os temas, 

procedementos  prácticos e vocabulario básico se pedirán en dita proba. 

 Terei en conta  tamén as propostas didácticas do libro que este ano se suxeriu como recomendado,  

Xeografía 2º Bacharelato da editorial Anaya, con  respecto á programación de aula. Este libro de texto 

é un instrumento moi valioso para o desenvolvemeto do currículo da materia de Xeografía de España. 

O libro contén os procedementos de traballo propios desta disciplina e resulta de gran axuda  para a 

elaboración das prácticas que se piden en cada tema e no cadro de referencia  que o grupo de traballo 

da ABAU de Xeografía pide para a avaliación de Bacharelato. 

 Tamén o cadro no que se relacionan obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave. 

A principio de curso insistirase especialmente nos aspectos de saber facer, familiarizando ao alumno 

coas técnicas específicas de análise xeográfica. Favoreceráse a capacidade do alumnado de aprender 

por sí mesmo. 

Facilitarase ao alumnado diferentes recursos para a aprendizaxe, e se utilizarán diferentes enfoques 

didácticos. Entre os principais recursos: 

-Materiais aportados polo profesor: 

Cartográficos:  mapas topográficos, xeolóxicos, ortofotos, etc,, 

-Documentos procedentes de xornais ou revistas de temas directamente relacionados coa materia, 

-Material audiovisual: unha selección de reportaxes, fragmentos de programas e documentais de 

interese. 

-Conxunto de presentacións  de diapositivas  en Power.Point para as clases. 

-Relación dunha selección de páxinas Web  de interese. (especialmente Recursos de xeografía de Isaac 

Buzo, Web de  Xeografía de Pedro Colmenero, No espazo e no tempo, entre outras. 

- Relación de enlaces e sitios Web recomendados polo equipo de traballo de xeografía da CIUG. 

O libro de texto recomendado é : 

 XEOGRAFÍA,  serie aprender e crecer en conexión, 2º Bacharelato,  da editorial Anaya.   



132 
 

8.- Actividades complementarias e extraescolares. 

Indicamos nesta programación as posibles saídas a realizar sempre que as circunstancias o permitan: 

-Vigo e a industria do mar. Saída  no segundo trimestre para analizar sobre o terreo a forte infuencia 

da industria do mar na constitución da cidade, evolución do plano transformación do litoral, impulso 

de outros sectores económicos, etc. Poderase completar cunha visita ao museo de ANFACO. 

-Pequenas saídas  ao medio natural próximo, sempre que sexa posible, tempo atmosférico e 

disponibilidade  nos horarios. Por concretar na segunda avaliación.   

-Outras saídas poderán ser programadas en función da oferta  que as Institucións educativas  da cidade  

fagan durante o curso. 

 

9.-Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 

programacións didácticas e procesos de mellora. 

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente será 

continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as estratexias educativas 

adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado. 

Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades, 

competencias... que en relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupo-clase deben ser 

consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para 

que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe. 

Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación do 

Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e concretar o 

que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os indicadores de logro 

permítennos avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos 

obxectivos marcados en cada Estándar. 

En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 

− Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 

− Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 

− Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 

− Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 

− Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do 

alumnado celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do 

alumnado, como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. É conveniente 

polo tanto  que a profesora estableza algún mecanismo de avaliación da súa práctica 

mediante cuestionario anónimo que recolla os aspectos avaliables  da mesma. 
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OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

APLICABLES Á MATERIA DE Hº DA ARTE 

 OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 

perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 

como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle 

permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever 

e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e 
oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia 

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, 

como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na 

escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 

mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 

mellora do seu contorno social. 

 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 
creatividade, flexibilidade, iniciativa,traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así 

como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 

 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material 

e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación 

e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

 

Aprender a aprender (CAA). 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(CSIEE). 

Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDADE 1 : A ARTE COMO EXPRESIÓN HUMANA NO ESPACIO E NO TEMPO 

 

 

-Definición e clasificación da arte. 

-¿Que é a ARTE?.Dificultades para definir unha obra de arte. 

-Distintos tipos de arte e manifestacións artísticas. 

-A obra de arte .Elementos da creación artística. 

-A obra de arte,o artista e a sociedade. 

-A obra de arte:elementos para a súa análise.Forma,estilo,asunto e 

 finalidade(iconografía e iconoloxía),materia e  técnica. 

 

Procedementos de traballo na aula :  

 

-Achegamento ó método da Historia da Arte. 

-Organización de debates sobre a dificultade para defini-la obra de arte. 

-Análise e avaliación crítica de opinións de artistas sobre a arte. 

-Comparación crítica de información sobre temas relacionados coa concepción da arte. 

-Planificación e realización de saídas de traballo a lugares que nos permitan observar obras de 

arte local. 

-Organización de debates sobre os factores históricos que inflúen nos criterios de valoración 

social da arte e do artista. 

-Análise comparativa da cambiante consideración social da arte e do artista en diversos 

momentos da historia. 

-Relación da obra de arte e o seu contexto histórico apoiándose en textos. 
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UNIDADE 2 : A LINGUAXE PLÁSTICA : ELEMENTOS E PROCEDEMENTOS 

EXPRESIVOS 

 

-Arquitectura. 

-Concepto de arquitectura. 

-Elementos materiais e técnicos. 

-Elementos formais.Linguaxes arquitectónicas. 

-O espacio na arquitectura. 

-Escultura. 

-Métodos,materiais e técnicas. 

-Tipoloxías. 

-O lugar da escultura e do espectador. 

-Elementos formais:volume,proporción,movemento,acabado,luz,expresión. 

-Pintura. 

-Elementos técnicos,materiais... 

-Elementos da obra pictórica: debuxo,formas,perspectiva,composición, cor, luz, 

 tema,... 

 

Procedementos de traballo na aula :  

 

-Achegamento ó método da Historia da Arte. 

-Planificación e realización de saídas de traballo a lugares que nos permitan observar obras de 

arte local.(Colexiata de Baiona). 

-Análise de obras de arte significativas por medio de diapositivas e material gráfico. 

-Identifica-los conceptos fundamentais sobre as formas e o seu significado,a súa función e 

procedementos técnicos. 

-Elaboración, por parte do alumno,dun glosario de términos artísticos que irá completando ó 

longo do curso. 
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UNIDADE 3 : APORTACIÓNS ARTÍSTICAS DAS CIVILIZACIÓNS ANTIGAS. 

 

 

-A Prehistoria. 

-As orixes da arte.Vinculación co mundo máxico-relixioso. 

-O Paleolítico Superior.Arte mobiliar e rupestre. 

-Arquitectura Megalítica. 

-Exipto. 

-Arquitectura funeraria.O templo exipcio. 

-Escultura. 

-Mesopotamia. 

-Arquitectura.Templos-Palacios e Zigurats. 

-Escultura.O relevo Asirio. 

-Persia. 

 

 

 

Procedementos de traballo na aula :  

 

-Elaboración dun eixo cronolóxico ubicando obras e autores traballados ó longo da unidade. 

-Confrontación de obras de arte con informacións acerca das circunstancias históricas e da 

mentalidade que inciden nelas. 

-Analizar as diferentes funcións da obra de arte. 

-Diferenciación, a partir da comparación de obras de arte dun mesmo periodo histórico ou 

estilo,das características comúns á súa linguaxe artística. 
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UNIDADE 4. RAÍCES DA ARTE EUROPEA: o legado da arte clásica 

 

 

-Fundamentos socioculturais do mundo grego. 

-Contexto histórico. 

-Artistas e sociedade. 

-Arquitectura grega 

-Concepto urbanístico e do espacio. 

-O templo e as ordes arquitectónicas. 

-Outras tipoloxías. 

-Escultura 

-Características xerais. 

-Evolución histórica:época arcaica,época clásica e escolas helenisticas. 

-Fundamentos socioculturais do mundo romano. 

-Contexto histórico. 

-A romanización. 

-Artista e sociedade. 

-Arquitectura romana. 

-Características xerais.O plantexamento urbanístico. 

-Tipoloxías constructivas. 

-Escultura 

-O retrato romano:evolución. 

-O relevo. 

 

 

 

 

 

Procedementos de traballo na aula :  

 

-Análise das obras de arte representativas de Grecia e Roma. 

-Elaboración dun eixo cronolóxico ubicando obras e autores traballados ó longo da unidade. 

-Confrontación de obras de arte con informacións acerca das circunstancias históricas e da 

mentalidade que inciden nelas. 

-Analizar as diferentes funcións da obra de arte. 

-Diferenciación, a partir da comparación de obras de arte dun mesmo periodo histórico ou 

estilo,das características comúns á súa linguaxe artística. 

-Análise da basílica paleocristiana(xerarquización,simbolismo,función) dacordo coa nova 

mentalidade relixiosa. 

-A través de Sta Sofía de Constantinopla analizar o edifcio como expoñente do poder político 

e relixioso.  
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UNIDADE 5 . NACEMENTO DA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCD: a arte medieval 

 

 

-Consecuencias da desmembración do Imperio Romano. 

- Bizancio 

-Contexto histórico. 

-Fundamentos da arte bizantina. 

-Arquitectura:Sta Sofía de Constantinopla. 

-Arte Hispano-Visigoda. 

-Prerrománico asturiano. 

-Arte do s.X.Mozárabe 

-O estilo románico e as súas circunstancias históricas. 

-O templo románico:elementos estructurais e organización. 

-Arquitectura do  Camiño de Santiago.A Catedral. 

-As artes figurativas e o seu papel respecto da sociedade románica.  

-A portada románica.Platerías. 

-O Mestre Mateo e o Pórtico da Gloria. 

-Pervivencia do románico na arte galega. 

-A Catedral gótica 

-Escultura gótica 

-A pintura de finais da Idade Media. 

-Giotto:pintor de ordes mendicantes. 

-Van Eyck e  o auxe da burguesía. 

- O Bosco. 

 

 

 

 

Procedementos de traballo na aula :  

 

 

 

-Análise das consecuencias do desmembramento do Imperio Romano,aludindo ó hispano 

visigodo e a arte do s.X,concretada en Galicia. 

-Elaboración dun eixo cronolóxico ubicando obras e autores traballados ó longo da unidade. 

-Confrontación de obras de arte con informacións acerca das circunstancias históricas e da 

mentalidade que inciden nelas. 

-Analizar as diferentes funcións da obra de arte. 

-Diferenciación, a partir da comparación de obras de arte dun mesmo periodo histórico ou 

estilo,das características comúns á súa linguaxe artística. 

-Comentario de textos e documentos sobre a Catedral de Santiago.  

-Preparación dunha saída á Catedral de Santiago. 

-Planificación e realización de saídas de traballo a lugares que nos permitan observar obras de 

arte local.(Románico en Vigo).    
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UNIDADE 6 . DESENVOLVEMENTO E EVOLUCIÓN DA ARTE EUROPEA NO 

MUNDO MODERNO 

 

 

-Concepto de Renacemento: Humanismo e Neoplatonismo, Valoración do artista, Os mecenas. 

-Italia,cuna do Renacemento.Centros artísticos. 

-Arquitectura:a volta ó clásico. 

-Brunelleschi e Michelozzo 

 -Bramante.Miguel Ángel. 

-S.Pedro do Vaticano.  

- Giacomo della Porta e Vignola 

-O Manierismo.Palladio. 

-Escultura. 

-Innovacións técnicas,espaciais e iconográficas. 

-Donatello,Miguel Angel. 

-A pintura. 

-Os precursores:Massaccio. 

 -A síntese clásica:Leonardo,Rafael e Miguel Angel. 

-A pintura veneciana:Tiziano. 

-Renacemento en España . O Escorial e O Greco. 

-Concepto de Barroco.Contexto histórico.Valoración do artista. 

-A Roma barroca 

-Bernini.S.Pedro do Vaticano:plantexamento urbanístico. 

-Borromini 

 -O Barroco compostelán. 

-Escultura barroca 

-Bernini 

-Imaxinería barroca española  

-A pintura barroca 

-Caracetrísticas xerais 

- Caravaggio, 

- Artemisia Gentileschi 

- Velázquez. 

 

 

Procedementos de traballo na aula :  

 

 

-Elaboración dun eixo cronolóxico ubicando obras e autores traballados ó longo da unidade. 

-Confrontación de obras de arte con informacións acerca das circunstancias históricas e da 

mentalidade que inciden nelas. 

-Analizar as diferentes funcións da obra de arte. 

-Diferenciación, a partir da comparación de obras de arte dun mesmo periodo histórico ou 

estilo,das características comúns á súa linguaxe artística. 

-Preparación dunha saída á  Santiago. 
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UNIDADE 7. O S. XIX: a arte dun mundo en transformación 

 

 

-Goya:o compromiso do artista coa súa época. 

-Antecedentes do impresionismo. 

-A técnica impresionista. 

-Os mestres do impresionismo: 

-Post-impresionismo: 

-Cezanne 

-Van Gogh 

-Gauguin 

-Seurat 

- Camille Claudel 

-A aceleración do cambio,ruptura e creación de novas linguaxes artísticas. 

-O mercado da arte.Os marchantes. 

 

 

 

Procedementos de traballo na aula :  

 

 

-Análise do alcance do cambio artístico da época contemporánea 

-Planificación e realización dun traballo sobre o protagonismo de Goya e o seu caracter 

innovador. 

-Elaboración dun eixo cronolóxico ubicando obras e autores traballados ó longo da unidade. 

-Analizar as diferentes funcións da obra de arte. 

-Confrontación de obras de arte con informacións acerca das circunstancias históricas e da 

mentalidade que inciden nelas. 

-Diferenciación, a partir da comparación de obras de arte dun mesmo periodo histórico ou 

estilo,das características comúns á súa linguaxe artística. 

-Diferenciación e clasificación de correntes innnovadoras. 

-Describi-los factores que impulsaron os procesos de cambio artístico e relacionalos cos 

cambios xerais que se producen a finais do s.XIX. 

-Análise do alcance do cambio artístico da época contemporánea 
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UNIDADE 8 . A RUPTURA DA TRADICIÓN: a arte na primeira metade do s. XX 

 

 

- -O século XX:grandes cambios. 

-A pintura do s.XX.Novos recursos pictóricos. 

-As vangardas 

-Picasso 

-O racionalismo 

-Le Corbusier 

-Gropius 

-Mies van der Rohe 

-Arquitectura orgánica:Wright. 

-A repercusión en Galicia das vangardas do s.XX. 

 

 

 

Procedementos de traballo na aula :  

 

 

-Diferenciación e clasificación de correntes innnovadoras. 

-Describi-los factores que impularon os procesos de cambio artístico e relacionalos cos 

cambios xerais que se producen no s.XX. 

-Análise do alcance do cambio artístico da época contemporánea. 

-Confrontación de obras de arte con informacións acerca das circunstancias históricas e da 

mentalidade que inciden nelas. 

-Identificación,análise e comparación das linguaxes artísticas contemporáneas,diferenciando 

tendencias de investigación formal e correntes interesadas na expresividade. 

-Planificación e realización de estudios monográficos sobre o protagonismo innovador dun 

artista ou unha vangarda na creación da arte contemporánea. 

-Análise do papel da arquitectura e do urbaminsmo no mundo contemporáneo. 

-Relación coas investigacións científico -técnicas.Novos materiais. 

-Diferenciación e clasificación de correntes innnovadoras. 
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UNIDADE 9 . A ARTE DO NOSO TEMPO, A UNIVERSALIZACIÓN DA ARTE 

 

 

-O expresionismo abstracto 

-Pop-Art 

-Hiperrrealismo 

-Últimas tendencias. 

 

Procedementos de traballo na aula :  

 

 

-Diferenciación e clasificación de correntes innnovadoras. 

-Describi-los factores que impularon os procesos de cambio artístico e relacionalos cos 

cambios xerais que se producen no s.XX. 

-Análise do alcance do cambio artístico da época contemporánea. 

-Confrontación de obras de arte con informacións acerca das circunstancias históricas e da 

mentalidade que inciden nelas. 

-Identificación,análise e comparación das linguaxes artísticas contemporáneas,diferenciando 

tendencias de investigación formal e correntes interesadas na expresividade. 

-Planificación e realización de estudios monográficos sobre o protagonismo innovador dun 

artista ou unha vangarda na creación da arte contemporánea. 

-Realización dalguhna saída de traballo:galerias de arte,Centro de Arte Contemporánea de 

Santiago... 
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HISTORIA DA ARTE   CURSO 2022-2023  BLOQUES DE CONTIDOS 

B
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RAÍCES DA ARTE 

EUROPEA 
 

ARTE ANTIGA-
CLÁSICA 

                   ARTE GREGA 

• Partenón  de Atenas 

• Templo da Niké Aptera  

• Erecteion  

• Discóbolo de Mirón 

• Doríforo  de Policleto 

• Metopas da Centauromaquia (Partenón) 

• Hermes de Olimpia de Praxiteles 

• Apoxiomenos de Lisipo 

                   ARTE ROMANA 

• Teatro de Mérida  

• Panteón de Roma  

• Coliseo  

• Arco de Triunfo de Tito  

• Acueduto de Segovia  
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NACEMENTO DA 
TRADICIÓN ARTÍSTICA 

OCCIDENTAL 
 

ARTE MEDIEVAL 

                        ALTA IDADE MEDIA 

• ARTE BIZANTINA: Sta Sofía de Constantinopla 

• ARTE PRERROMÁNICA: 

o Santa Comba de Bande  

o Santa María do Naranco  

o San Miguel de Celanova 

         BAIXA IDADE MEDIA 

• ARTE ROMÁNICA. Catedral de Santiago 
o Arquitectura do interior 
o Esculturas da porta de Praterías 
o Pórtico da Gloria 

• ARTE GÓTICA: 
o Catedral de Reims (fachada Occd.)  
o Catedral de León 
o Anunciación e Visitación de Reims  
o Giotto. A fuxida a Exipto 
o Van Eyck : Matrimonio Arnolfini  
o O Bosco: O xardín das delicias 
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ARTE EUROPEA NO 
MUNDO MODERNO 

 
 

ARTE MODERNA 

                      RENACEMENTO 

• Brunelleschi:  

o Santa María dei Fiori 
o Basílica de San Lourenzo  

• Michelozzo :    Palazzo Medici-Ricardi 

• Donatello:  

o David  

o Gattamelata  

• Masaccio:   O tributo  da moeda 

• Leonardo da Vinci: 

o A Virxe das Rocas  

o  A Gioconda  

• Rafael Sanzio:  A Escola de Atenas  

• Bramante:   San Pietro in Montorio  

• Michelangelo Buonarotti:  

o Cúpula de San Pedro do Vaticano 
o David 

o Moisés 

o Tumbas dos Medici 

o  Piedade do Vaticano  
o A Capela Sixtina 

• Tiziano: 

o Retrato de Carlos V en Mülberg 

o Venus de Urbino 

• Giaccomo della Porta e Vignola:    Il Gesú  

• Palladio:Villa Rotonda 

• Juan de Herrera :  O Escorial 

• O Greco:  
o Martirio de San Mauricio 

o Adoración dos pastores 

o O enterro do señor de Orgaz 

                                  BARROCO 

 

• C. Maderno  Fach. San Pedro do Vaticano 

• Bernini:   Praza de San Pedro do Vaticano  

• Borromini:  San Carlo das catro fontes  

 

• D.Andrade:Torre do Reloxo(Cat. Santiago)  

• F de Casas Novoa   Fachada do Obradoiro  

• Simón Rodríguez: Fachada de Santa Clara 

 

• Bernini:  

o O éxtase de Santa Teresa  

o Apolo e Dafne  

• Gregorio Fernández:  A piedade 

 

• Caravaggio:  A vocación de san Mateo  

 

• Artemisia Gentileschi: Judit decapitando a 

Holofernes 

• Velázquez:  

o O aguador de Sevilla.  

o A fragua de Vulcano.  

o A rendición de Breda.  

o As Meninas.  
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O SÉCULO XIX.  
A ARTE DUN MUNDO 

EN 
TRANSFORMACIÓN 

 
 

ARTE 
CONTEMPORÁNEA 

 

 

• FRANCISCO DE GOYA 

 

o O quitasol 

o A familia de Carlos IV 

o O dous de maio 

o Os fusilamentos do 3 de maio 

o Saturno devorando ao seu fillo 

 

 

IMPRESIONISMO 

 

• Manet : O almorzo campestre  

• Monet:  

o Impresión, sol nacente. 

o Catedral de Rouen  

 

POSTIMPRESIONISMO 

 

• Cezanne: 

o Natureza morta con tarteira 

o Os xogadores de cartas 

• Van Gogh: A noite estrelada 

• Gauguin:  

o Despois do sermón 

o O mercado 

 

• Seurat:  Tarde de domingo na Grande Jatte 

• Camille Claudel. A idade madura     
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ARTE DO SÉCULO XX 
 
 

ARTE 
CONTEMPORÁNEA 

 

    

PRIMEIRA METADE DO S. XX 

 

• Munch: O grito  

• Kiechner: A rúa 

• Matisse: A alegría de vivir 

• Kandinsky: Primeira acuarela abstracta 

• Mondrián:  Táboa nº 1  

• M. Duchamp:  

o A fonte 

o L.H.O.O.Q  

• Dalí:  A persistencia da memoria 

• Magritte:  A chave dos campos 

• Miró:O carnaval do arlequín 

• Frida Kahlo. A columna rota 

• Maruja Mallo . A verbena 

• Picasso 

o As señoritas de Avignó 

o Retrato de Ambroise Vilard 

o Natureza morta con cadeira 

o Guernica 

• Wright:  

o A casa da fervenza 

o Museo Guggenheim.New York 

• Le Corbusier:  A casa Saboya.  

• Mies Van der Rohe:  

o Pavillón de Alemania. Barcelona 

o  Seagram building.New York 

 

SEGUNDA  METADE DO S. XX 

 

 

• Pollock: One: Number 31 

 

• Tapies:   Pintura (1955. Museo Reina Sofía) 

 

• Andy Warhol:  Marilyn Monroe 

 

• Carl André:    Equivalent VIII 

 

• J.Kosuth    Unha e tres cadeiras 

 

• Marina Abramovic.Art must be beautiful, 

Artist must be beautiful ( performance) 

 

• Cindy Sherman. Untitle film still 

 

• Louis Bourgeois Mamá 
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HISTORIA DA ARTE 

VOCABULARIO DE CONCEPTOS E TERMOS ARTÍSTICOS  2022-2023 

 

 

1. Ábsida 
2. Altorrelevo 

3. Aparello almofadado 

4. Arcobotante 
5. Arco apuntado 

6. Arco de ferradura 

7. Arco de medio punto 
8. Arco de faixa 

9. Arco formeiro 

10. Arco peraltado 

11. Arco rebaixado 
12. Arquitrabe 

13. Arquivolta 

B.- 

14. Baixorrelevo 

15. Base 

16. Bóveda de aresta 

17. Bóveda de canón 
18. Bóveda de cruzaría 

C.- 

19. Canon 
20. Capitel composto 

21. Capitel corintio 

22. Capitel dórico 
23. Capitel xónico 

24. Ciborio 

25. Claroscuro 

26. Clave dun arco 
27. Color complementaria 

28. Columna salomónica 

29. Contraforte 
30. Contraposto 

31. Cornixa 

32. Cadro de Historia 
33. Cadro de xénero 

34. Cúpula 

35. Curva praxiteliana 

 
36. Deambulatorio 

37. Doela 

 

38. Entaboamento 

39. Éntase 
40. Escultura de vulto redondo 

41. Escultura exenta 

42. Esfumado/sfumato 
43. Estatua ecuestre 

44. Estatua-columna 

45. Estilo 
F.- 

46. Friso 

47. Fuste 

I.- 

48. Iconografía. 

49. Imposta 

L.- 

50. Liña serpentinata. 

M.- 

51. Ménsula 

52. Métopa 
N.- 

53. Nártice 

54. Natureza morta/bodegón 
 

55. Parteluz 

56. Perspectiva xerárquica 
57. Perspectiva aérea 

58. Perspectiva lineal 

59. Piar 

60. Pilastra 
61. Plan central 

62. Planta basilical 

63. Planta cruz grega 
64. Planta cruz latina 

65. Presbiterio 

R.- 

66. Retrato 

67. Rosetón 

T.- 

68. Técnica de panos mollados 
69. Tímpano 

70. Tribuna 

71. Triforio 
72. Triglifo 

73. Trompa 
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METODOLOXÍA E  RECURSOS  DIDÁCTICOS 
 

 

O desarrollo da asignatura e das clases estará marcado polo nivel e o ritmo de 

aprendizaxe dos alumnos; ademais seguiranse as orientacións enviadas polo Grupo de 

Traballlo de Historia da Arte para coordinar a ensinanza desta asignatutra cara as probas 

de acceso á universidade. 

A aprendizaxe realizarase a través do uso de distintos materiais e métodos 

didácticos, que terán como finalidade a participación activa do alumno: 

 

-uso de materiais audiovisuais: imaxes, video, películas sobre artistas... 

-uso de documentos, gráficos...... 

-uso de Internet : webs de museos, didáctica de  historia da arte.... 

-documentos históricos relacionados coa Historia da Arte: análise e 

comentario 

-saídas de traballo. 

 

Favorecerase a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para 

traballar en equipo e para aplica-los métodos apropiados de investigación. 

 

Cada unidade está concibida como un medio para ensina-los contidos elixidos; 

búscanse os fenómenos artísticos máis representativos como ilustración axeitada ós 

aspectos que se desexan suliñar. Cada nova unidade debe asentarse nos coñecementos e 

capacidades traballadas ata entón, insistir neles e consolida-la súa asimilación como punto 

de partida para amplialos. 

  

Non  hai  libro de texto obrigatorio, só un recomendado para aqueles alumnos e 

alumnas que o queiran mercar, de xeito voluntario; o alumnado traballará con diferentes 

materiais facilitados pola profesora, correspondentes ós bloques de contidos propostos. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 

 

Tentarase realizar varias saídas de traballo:  

 

-Visita a exposicións en galerías de arte e museos da cidade. 

-Visita a Santiago: Catedral, zona monumental, museos,etc 

-Visita ás igrexas románicas de Vigo  
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SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS POR TRIMESTRES  

Criterios de avaliación e cualificación por trimestre 

 
 

HISTORIA  DA ARTE     1ª AVALIACIÓN  2022-2023   
 

       Contidos      Actividades  2 puntos  Exames  8 puntos                 

 

1. Arte clásica:  

             -   Grecia  

             -   Roma 

                   

2. Arte medieval (I)   

- Bizancio 

- Prerrománic

a 

- Románica 

- Gótica 

 

 

 

Tarefa  Arte Clásica /Medieval 

 

Antes do 2 de novembro 

 

 

 

 

           

Vocabulario: (2 puntos) 

 

    Luns 24 de outubro 

 

 

Análise de  2 obras:(6 puntos) 

 

  Luns 21 de novembro 

 

 

-------------------------------------- 

Si a nota  non é superior a  2.5 

(Análise) e 0.8 (Vocabulario)  

deberá repetirse . Non se sumará a 

nota de actividades ata a 

recuperación.  

 

 

• Exames:  modelo de ABAU 

 

• Valorarase tamén:  

o Realización e corrección de  exercicios  en clase 

o Interese pola materia, participación na clase, atención.. 

o A asistencia a clase é obrigatoria, polo que as faltas de asistencia e 

puntualidade sen xustificar valoraranse negativamente 
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HISTORIA  DA ARTE      2ª AVALIACIÓN  2022-2023 

 

       Contidos            Actividades  2 puntos Exames  8 puntos                 

                    

• Arte medieval  

(II) : Gótico 

 

 

1. Cuestionario sobre unha 

película  

2. Actividades   de  clase  

 

 

               

 

 

 

                 

 

 

 

 

           

Vocabulario: (2 puntos) 

 

     

 

Análise de  2 obras: (6 puntos) 

     

Si a nota  non é superior a  2.5 

(Análise) e 0.8 (Vocabulario)  

deberá repetirse . Non se sumará 

a nota de actividades ata a 

recuperación.  

 

 

 

 

3. Arte Moderna (I) 

  

• Renacemento 

• Barroco( parte) 

 

 

 

 

 

• Exames:  modelo de ABAU 

 

 

• Valorarase tamén:  

o Realización e corrección de  exercicios  en clase 

o Interese pola materia, participación na clase, atención.. 

o A asistencia a clase é obrigatoria, polo que as faltas de asistencia e 

puntualidade sen xustificar valoraranse negativamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

HISTORIA  DA ARTE      3ª AVALIACIÓN  2022-2023 

 

       Contidos            Actividades  2 puntos Exames  8 puntos                 

 

1.  Arte moderna (II) 

 

• Barroco 

           

 

 

1. Ficha sobre un artista /película 

2. Actividades   de  clase  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

           

Vocabulario: (2 puntos) 

 

     

Análise de  2 obras: (6 puntos) 

      Barroco 

      Arte Contemporánea (I)  

 

Si a nota  non é superior a  2.5 

(Análise) e 0.8 (Vocabulario)  

deberá repetirse . Non se sumará 

a nota de actividades ata a 

recuperación.  

 

 

2.  Arte Contemporánea 

           

 

 

 

• Exames:  modelo de ABAU 

 

• Valorarase tamén:  

o Realización e corrección de  exercicios  en clase 

o Interese pola materia, participación na clase, atención.. 

o A asistencia a clase é obrigatoria, polo que as faltas de asistencia e 

puntualidade sen xustificar valoraranse negativamente 

 

 

Antes da avaliación final realizarase:  

 

-  Recuperación final: para  o alumnado que teña 1-2 avaliacións 

pendentes 

 

- Exame  para o alumnado  que poida optar a subir nota  

 

Arte Contemporánea (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

       CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS 

ESIXIBLES 
 

 

-Analizar e valora-la dificultade de definición da arte,os cambios producidos no 

seu concepto  e as funcións en distintos momentos históricos e en diferentes culturas. 

 

-Utilizar un método de análise da obra de arte que teña en conta tódolos elementos 

que a conforman:estéticos,do contexto histórico e do artista. 

 

-Recoñecer e situar no tempo e no espacio obras de arte representativas dunha 

època histórica,sinalando as diferentes concepcións estéticas e trazos estilísticos que 

permiten a   súa clasificación. 

 

-Identificar e localiza-los trazos característicos máis destacados que configuran os 

estilos artísticos máis representativos do mundo occidental,así como as diferencias e os 

cambios. 

 

-Recoñece-las obras máis representativas dos grandes mestres da Historia da Arte, 

con especial atención ós artistas españois e galegos,distinguindo os trazos diferenciais do 

seu estilo e o que de innovación representa a súa obra para a Historia da Arte. 

 

-Identificar e analiza-las características e as principais tendencias desenvolvidas 

durante este século. 

 

-Analiza-la presencia da obra de arte na vida cotiá a través dos medios de 

comunicación e a súa utilización como prodiucto de consumo. 

 

-Observar,analizar e valorar directamente monumentos artísticos e obras de arte. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
A cualificación de cada avaliación  dividirase en dúas partes: 

 

 - Un 80% corresponderá ás notas obtidas nas  probas escritas realizadas, seguindo 

o modelo  establecido pola CIUG 

 

 - O 20% restante corresponderá ás cualificacións obtidas nos exercicios prácticos 

propostos pola profesora (tarefas sobre obras de arte, traballos de investigación, 

cuestionarios).  

  

Recuperacións: 

 

 Farase unha recuperación de cada avaliación, que consistirá na realización dunha 

proba escrita que comprenderá toda a materia desenvolvida na avaliación. O alumnado 

deberá entregar tamén os exercicios prácticos pendentes se non os realizou no seu 

momento. Non haberá recuperación da 3º avaliación ( incorpórase á recuperación final de 

maio) 

 

Avaliación final ordinaria: 

 

- A cualificación final da materia será a media aritmética das tres avaliacións  

- Aqueles alumn@s que teñan unha ou varias  avaliacións suspensas poderán 

presentarse a unha recuperación final, sempre que houberan entregado os 

exercicios prácticos de todas as avaliacións e se houbesen presentado ás 

recuperacións da 1ª e 2ª avaliación. 

 

Avaliación extraordinaria: 

 

  Realizarase unha proba extraordinaria, que versará sobre todos os contidos 

desenvolvidos ao longo do curso. 
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ALUMNADO  

CON  

MATERIAS PENDENTES 
 

 

 

Organización e avaliación para o curso 2022-2023 
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1. ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES 
   

• Xeografía e Historia de 1º ESO -2º  e 3º ESO 

• Neste curso non hai alumnado pendente en Bacharelato 

 
2. CONTIDOS 

 
En todos os cursos avaliaranse os contidos impartidos durante o curso 2021-2022  

 
1. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO 

 
Ao alumnado  entregaráselle un caderno de actividades para desenvolver en 2 fases: 
 

CURSO   CADERNOS DE TAREFAS  
CUALIFICACIÓN 

PRAZO DE ENTREGA 

1º ESO 

Caderno 1: Xeografía 
 

50% 
12 de xaneiro de  

2023 

Caderno 2: Historia 
 50% 14  de abril 2023 

2º ESO Caderno 1: Xeografía 
 

50% 
12 de xaneiro de  

2023 

Caderno 2: Historia 
 

50% 14  de abril 2023 

3º ESO 

Caderno 1: Xeografía 
 

50% 
12 de xaneiro de  

2023 

Caderno 2:  
Xeografía/Historia 
 

 

50% 14  de abril 2023 

 
O seguimento da realización destas tarefas será levado a cabo polo profesorado que 

imparte clases no curso de referencia dos alumnos (de maneira que  estes poidan preguntar 
todas as dúbidas que xurdan ao longo do curso) e pola xefa do departamento 
 

Ademais   todo o alumnado estará matriculado na  Aula Virtual do centro, onde tamén 
poderá dispoñer dos cadernos de actividades. O seguimento desde a Aula Virtual será levado a 
cabo pola xefa de Departamento. 
 

2. AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

• Cada caderno será o 50% da súa nota final. Se acada un mínimo de 5, aprobará a materia. 

• Se non acada o 5, ou non realiza as tarefas dos cadernos, deberá  realizar un exame  das 
partes pendentes no mes de maio de 2023. 

• Se non supera a materia, no  período comprendido entre  a 3º avaliación e a avaliación 
final , deberá realizar as actividades  de repaso e reforzo que se lle  indiquen, xunto cun 
exame final  en xuño. 
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MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN  

E MODIFICACIÓN DAS  

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 
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A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia 

práctica docente será continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo 

adaptar as estratexias educativas adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas 

do alumnado. 

Os resultados académicos do alumnado, especialmente no relativo ao 

cumprimento dos obxectivos e ao nivel de dominio dos diferentes estándares de 

aprendizaxe,  será tido en conta polo profesorado  das diferentes materias e niveis.  

 

Celebraranse reunións periódicas de coordinación entre o profesorado que imparte 

un mesmo nivel educativo para  facer o seguimento da programación e organizar as 

diferentes actividades de avaliación de forma conxunta, na medida do posible. Tamén se 

realizarán reunións de departamento para supervisar o seguimento da programación nos 

diferentes niveis e acordar os cambios que sexan necesarios en función da evolución do 

curso e do propio alumnado. 

 

Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do 

alumnado celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, 

como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente.  

 

 


