
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO  

Programación curso 2022 – 2023 

IES DO CASTRO 
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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. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

 

 

 



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 secuenciaciónestará ́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  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 
 
 



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.   

 

 

 



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.  

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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

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 súaidade,  é especialmente ativo,e demanda unha 
maior atención por parte do profesorado; por esta razón as clases deberán ser moito 
maisdinámicas 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 poderá ́ 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 métodosdidácticos, 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 será ́un punto de referencia clavee un material de traballo de uso diario. 

2º ESO Xeografía e Historia-VICENS VIVES 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVALIACIÓN  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 será ́ o caderno de clase, no 
que será ́ 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....  

 Realizaciónperiódica 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 



 

 

 

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 aatención 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 

 

E. Procedemento de recuperación das avaliacións supensas 
 
Realizaranse  actividades de reforzo e recuperación  ao longo do curso para o alumnado que 
non supere  algunha parte da materia.   
 
Nas semanas anteriores á avaliación final  o alumnado que non supere a materia, terá a 
oportunidade de facer probas/actividades  atendendo  aos plans de reforzo  individualizados 
desenvolvidos durante o curso. O alumnado deberá demostrar que cumpre os contidos 
mínimos e competencias  traballadas na materia.  
 
F. CUALIFICACIÓN FINAL 
 
Será a media aritmética das tres avaliacións  redondeada ao número enteiro mais próximo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 
 


