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1- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño 2015 (DOG 29-VI-2015), fixa entre os obxectivos para a 

Educación Secundaria Obrigatoria: Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura 

e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 

mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

O alumnado debe acadar o coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu 

funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o 

espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu 

achéganos datos sobre o pasado, cuxa análise conxunta favorecen a compresión dos 

diferentes acontecementos que ao longo do tempo construíron o noso presente. 

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixos vertebradores para o 

coñecemento da sociedade, xa que abranguen a realidade humana e social dende unha 

perspectiva global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos 

feitos sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención 

doutras disciplinas como a economía, a socioloxía, a ecoloxía ou a historia da arte, que 

achegan análises diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo 

alumnado na educación primaria; favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e 

os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as 

escalas de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar 

aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a 

realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa 

orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é 

moi salientábel. 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 tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia 

matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en Xeografía); 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 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 Xeografía e Historia, pois presentan unha dimensión 

instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo 

dos dous ciclos de ESO. A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O 

medio físico" e "O espazo humano".  
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2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Obxectivos de etapa  

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

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

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e  a solidariedade entre as persoas e 

os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 

ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 

e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

Competencias clave: 

1.- Comunicación lingüística (CCL). 

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

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC).  
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 Secuenciación e temporalización: 

 
BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 

 

1. O planeta Terra 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
- A posición do planeta Terra no conxunto do universo e do sistema solar. 
- Os movementos de rotación e de translación da Terra e as súas consecuencias. 
- Os puntos cardinais e a orientación. 
- A rede xeográfica de paralelos e meridianos, así como a latitude e a lonxitude. 
- Os fusos horarios. 
- As representacións da Terra: as proxeccións cartográficas, as fotografías aéreas.  
- Os mapas e os planos. As escalas dos mapas. 
- A técnica de traballo con escalas e coordenadas xeográficas. 
 
Carga Horaria: 9 sesións  

 
OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, 
h 

1.1.A Terra, un 
planeta do 
sistema solar 

-O sistema 
solar 
-O planeta 
Terra 

 

 1.1. Coñecer a 
posición da 
Terra no 
conxunto do 
universo e o 
sistema solar e 
recoñecer os 
elementos que 
configuran o 
sistema solar. 

 1.1.1.Coñece a 
posición da 
Terra no 
conxunto do 
universo e o 
sistema solar. 

 1.1.2.Recoñece 
os elementos 
que configuran 
o sistema solar. 

 1.1.3.Calcula 
distancias entre 
elementos do 
sistema solar a 
partir de táboas 
de datos. 

 1.1.4.Consulta 
na rede 
conceptos 
básicos para 
definir 
vocabulario 
específico 
relacionado co 
sistema solar. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 
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a, b, c, e, f, g, 
h 

1.2.Os 
movementos da 
Terra e as súas 
consecuencias 

-O día e a 
noite 
-As 
estacións 

 
 

 1.2.Comprende
r as 
consecuencias 
dos 
movementos 
de translación 
e rotación da 
Terra, e as súas 
consecuencias. 

 

 1.2.1.Comprend
e as 
consecuencias 
dos 
movementos de 
translación e 
rotación da 
Terra. 

 1.2.2.Analiza as 
razóns da 
diferenza de 
duración dos 
días e as noites 
segundo as 
estacións. 

CAA 
CCL 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 

1.3.As 
coordenadas 
xeográficas 

-Os puntos 
cardinais 
-A 
orientación 
-A rede 
xeográfica 
-Os fusos 
horarios 

 

 1.3.Saber 
orientarse no 
espazo 
empregando a 
rede xeográfica 
e coñecer o 
sistema e 
función dos 
fusos horarios. 

 1.3.1.Fai a 
experiencia de 
orientarte a 
partir da 
posición do Sol. 

 1.3.2.Describe 
os conceptos de 
latitude e 
lonxitude e 
aplícaos para 
localizar un 
punto no mapa. 

 1.3.3.Calcula a 
hora de 
diferentes 
cidades e países 
e comproba o 
resultado a 
través da 
consulta na 
rede. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

a, b, c, e, f, g, 
h 

1.4.A 
representación 
da Terra. 
Mapas e imaxes 

-As 
proxeccións 
cartográfica
s 
-A imaxe 
visual da 
Terra 
-Mapas e 
planos 

 1.4.Recoñecer 
as diferentes 
proxeccións 
cartográficas e 
diferenciar 
mapas e 
planos. 

 

 1.4.1.Diferenza 
os principais 
tipos de 
proxección 
cartográfica. 

 1.4.2.Compara 
os resultados do 
emprego de 
diferentes 
proxeccións 
xeográficas. 

 1.4.3.Clasifica e 
distingue tipos 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 



 

Programación de Xeografía e Historia, 2º ESO. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                    7 

 

-A escala a 
dos mapas 

 

de imaxes de 
satélite e mapas. 

 1.4.4.Calcula 
distancias nun 
mapa a partir da 
súa escala.  

a, b, c, e, f, g, 
h 
 

1.5.Analizamos
: Coordenadas 
xeográficas e 
escalas 

 1.5.Identificar 
e diferenciar a 
escala dos 
mapas e 
empregar as 
coordenadas 
xeográficas. 

 1.5.1.Identifica 
as coordenadas 
xeográficas de 
varios espazos 
xeográficos, por 
exemplo, a súa 
localidade. 

 1.5.2.Calcula a 
distancia, en 
liña recta, entre 
dous puntos dun 
mapa, tendo en 
conta a súa 
escala. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

 
 

 

2. O relevo terrestre 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
- A estrutura e composición das diferentes capas que forman a Terra. 
- As placas terrestres e as consecuencias dos seus movementos. 
- A actuación das forzas internas e externas que contribúen á formación e modificación 
do relevo terrestre. 
- A orixe das diferentes formas de relevo e a súa evolución. 
- As diferentes formas de relevo que presenta a superficie terrestre, tanto nos 
continentes como nos fondos oceánicos. 
- As principais unidades de relevo dos continentes. 
- A situación e trazos básicos dos continentes, os océanos e as augas continentais. 
- As principais características e unidades de relevo de Europa, Asia, África, América, 
Oceanía e  Antártida. 
- As unidades básicas do relevo de España e de Galicia. 
- A técnica de traballo con curvas de nivel no Mapa Topográfico. 

 
Carga Horaria: 10 sesións  
 
OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, h 2.1.Estrutura e 
composición da 
Terra 

-As capas 

 2.1.Describir a 
estrutura e 
composición 
das capas que 

 2.1.1.Describe 
as diferentes 
capas que 
configuran a 

CAA 
CCL 
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da Terra 
 

forman a Terra. 

 

Terra. 
 2.1.2.Valora as 

condicións da 
codia terrestre 
para a vida. 

a, b, c, e, f, g, h 2.2.Orixe e 
formación do 
relevo terrestre 

-As placas 
terrestres e 
os seus 
movemento
s 
-As forzas 
internas e os 
axentes 
externos 
-As grandes 
unidades 
estruturais 
do relevo 
-As formas 
do relevo 

 2.2.Comprende
r os procesos 
de formación 
do relevo 
terrestre e 
identificar as 
diferentes 
formas de 
relevo as 
principais 
unidades que 
presenta a 
superficie 
terrestre. 

 

 2.2.1.Explica o 
concepto de 
placa 
tectónica. 

 2.2.2.Relacion
a os 
movementos 
das placas 
terrestres cos 
fenómenos 
sísmicos e 
volcánicos. 

 2.2.3.Localiza 
as grandes 
unidades do 
relevo 
terrestre. 

 2.2.4.Diferenz
a as principais 
formas de 
relevo 
continental.  

 2.2.5.Recoñece 
e identifica en 
imaxes as 
diferentes 
formas de 
relevo 
terrestre. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

 

a, b, c, e, f, g, h 2.3.Continentes, 
océanos e augas 
continentais 

-As terras 
emerxidas 
-Océanos e 
mares 
-As augas 
continentais 
-Os 
continentes 

 

 2.3.Identificar, 
localizar e 
caracterizar os 
continentes e os 
océanos da 
Terra. 

 

 2.3.1. 
Identifica e 
localiza os 
continentes e 
océanos da 
Terra. 

 2.3.2.Describe 
e localiza 
sobre mapas as 
principais 
unidades de 
relevo dos 
continentes. 

 2.3.3.Utiliza 
correctamente 
atlas e mapas 
dixitais para 

CAA 
CCL 
CD 
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localizar 
accidentes 
xeográficos 
determinados. 

a, b, c, e, f, g, h 2.4.O relevo de 
España 

-A Meseta 
-As 
unidades 
exteriores á 
Meseta 

 

 2.4.Localizar e 
identificar as 
principais 
unidades de 
relevo de 
España.  

 2.4.1.Localiza 
e caracteriza as 
unidades e 
formas de 
relevo de 
España.  

 2.4.2.Localiza 
en mapas e 
imaxes de 
satélite 
unidades e 
formas de 
relevo de 
España. 

 

CAA 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, h 
ñ 

2.5.O relevo de 
Galicia 

-Os 
materiais do 
relevo 
galego 
-As 
unidades do 
relevo 
interior 
-A costa e 
as rías 

 2.5.Localizar e 
identificar as 
principais 
unidades de 
relevo de 
Galicia. 

 2.5.1.Localiza 
e caracteriza as 
unidades e 
formas de 
relevo de 
Galicia.  

 2.5.2.Localiza 
en mapas e 
imaxes de 
satélite  as  
principais 
unidades e 
formas de 
relevo de 
Galicia. 

CAA 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, h 2.6.Traballamos 
con: Curvas de 
nivel 

 2.6.Analizar e 
interpretar un 
mapa 
topográfico. 

 2.6.1.Identifica 
as curvas de 
nivel nun 
mapa 
topográfico. 

 2.6.2.Localiza, 
nun mapa 
topográfico, os 
puntos de 
maior altitude, 
as maiores 
pendentes e os 
espazos máis 
planos. 

CAA 
CCL 
CD 

 



 

Programación de Xeografía e Historia, 2º ESO. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                    10 

 

 

3. A atmosfera e os fenómenos atmosféricos 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
- A composición da atmosfera e as características básicas das capas que a conforman. 
- Os fenómenos máis destacados que teñen lugar na atmosfera. 
- A diferenza entre clima e tempo. 
- Os elementos do clima. 
- Os factores do clima. 
- A distribución xeográfica dos climas. 
- As características xerais e as variantes dos climas cálidos, temperados e fríos.  
- A técnica de traballo de análise e comentario de climogramas. 

 
 

Carga Horaria: 11 sesións  
 
OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, h 3.1. A 
atmosfera 

-As capas da 
atmosfera 
-Os 
fenómenos 
atmosféricos 

 3.1. Coñecer a 
atmosfera e a 
súa 
composición e 
identificar os 
principais 
fenómenos 
atmosféricos. 

 3.1.1. Describe 
as capas da 
atmosfera. 

 3.1.2.Recoñece 
a importancia 
da atmosfera 
para a vida na 
Terra. 

 3.1.3.Valora os 
efectos da capa 
de ozono sobre 
a vida dos seres 
vivos. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

a, b, c, e, f, g, h 3.2. Elementos 
e factores do 
clima 

-Tempo e 
clima 
-Os 
elementos 
do clima 
-Os factores 
do clima 

 

 3.2.Diferenciar 
entre clima e 
tempo e 
describir os 
elementos e 
factores dos 
climas. 

 3.2.1.Distingue 
entre tempo e 
clima a través 
de exemplos 
concretos. 

 3.2.2.Diferenza 
entre os 
elementos e os 
factores que 
condicionan o 
clima da Terra. 

 3.2.3.Consulta 
na rede 
conceptos 
básicos para 
definir 

CAA 
CCL 
CD 
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vocabulario 
específico 
relacionado cos 
climas. 

 3.2.4.Establece 
relacións entre 
o clima, o 
relevo, as 
augas e os 
seres vivos. 

a, b, c, e, f, g, h 3.3.Os climas e 
a súa 
distribución 
xeográfica 

-As zonas 
climáticas 

 

 3.3.Recoñecer 
e localizar os 
principais tipos 
de clima da 
Terra, en 
función das 
temperaturas e 
precipitacións. 

 3.3.1.Interpreta 
gráficas 
climáticas a 
partir de datos 
de 
precipitacións e 
temperaturas. 

 3.3.2.Identifica 
en  mapas 
temáticos a 
distribución de 
climas. 

 3.3.3.Recoñece
r as principais 
causas da 
diversidade 
climática da 
Terra. 

 3.3.4.Recoñece 
a importancia 
das 
investigacións 
científicas no 
coñecemento 
da diversidade 
climática. 

 3.3.5.Valora a 
diversidade dos 
medios naturais 
como recurso 
que permite 
mellorar a 
calidade de 
vida. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

 

a, b, c, e, f, g, h 3.4.Os climas 
cálidos 

-O clima 
ecuatorial 

 3.4.Caracteriza
r e localizar as 
variantes máis 

 3.4.1.Identifica 
as variantes 
dos climas 
cálidos. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
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-O clima 
tropical 
-O clima 
desértico 
cálido 

 

destacadas dos 
climas cálidos. 

 3.4.2.Localiza 
nun planisferio 
os maiores 
desertos 
cálidos. 

 3.4.3.Valora as 
condicións de 
vida do clima 
ecuatorial. 

 3.4.4.Identifica 
imaxes da rede 
correspondente
s a climas 
cálidos. 

T 
 

a, b, c, e, f, g, h 3.5.Os climas 
fríos 

-O clima 
polar 
-O clima de 
montaña 

 

 3.5. 
Caracterizar e 
localizar as 
variantes máis 
destacadas dos 
climas fríos. 

 3.5.1.Compara 
variantes de 
climas fríos a 
partir de 
climogramas. 

 3.5.2.Localiza 
nun planisferio 
os espazos do 
clima polar. 

 3.5.3.Valora as 
condicións de 
vida do clima 
de montaña. 

 3.5.4.Identifica 
imaxes da rede 
correspondente
s a climas fríos. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

 

a, b, c, e, f, g, h 3.6.Os climas 
temperados 

-O clima 
mediterráne
o 
-O clima 
chinés 
-O clima 
oceánico ou 
atlántico 
-O clima 
continental 
-O clima 
desértico 
frío 

 3.6.Caracteriza
r e localizar as 
variantes máis 
destacadas dos 
climas 
temperados. 

 3.6.1.Diferenza 
as variantes 
dos climas 
temperados. 

 3.6.2.Localiza 
nun planisferio 
as zonas 
xeográficas 
afectadas polo 
clima oceánico 

 3.6.3.Valora as 
condicións de 
vida do clima 
mediterráneo. 

 3.6.4.Identifica 
imaxes da rede 
correspondente
s a climas 
temperados. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

 

a, b, c, e, f, g, h 3.7.Traballamos  3.7.Elaborar e  3.7.1.Constrúe, CAA 
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con: 
Climogramas 

interpretar 
gráficas 
climáticas ou 
climogramas. 

cos datos de 
temperaturas e 
precipitacións 
dados, unha 
gráfica 
climática. 

 3.7.2.Analiza e 
comenta un 
climograma 
elaborado, e 
identifica a que 
tipo de clima 
pertence. 

 3.7.3.Compara 
dúas gráficas 
climáticas 
identificando o 
tipo de clima a 
que pertencen. 

CCL 
CD 

CMCC
T 
 

 
 

4. A diversidade dos medios naturais 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
- As características dos medios naturais da zona cálida: o ecuatorial, os tropicais e os 
desertos cálidos. 
- As características dos medios naturais da zona temperada: o mediterráneo, o chinés, o 
oceánico e o continental. 
- As características dos medios naturais da zona fría e de alta montaña. 
- O medio natural en España: o oceánico, o mediterráneo, o canario e o de alta montaña. 
- O medio natural en Galicia e as súas variantes. 
- A técnica de traballo de análise e comentario de imaxes e fotografías de temática 
xeográfica.  

 
Carga Horaria: 9 sesións  
 
OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, h 4.1. Os medios 
naturais da zona 
cálida 

-O medio 
ecuatorial 
-Os medios 
tropicais 
-Os desertos 
cálidos 

 

 4.1. 
Identificar e 
describir as 
característica
s dos medios 
naturais da 
zona cálida. 

 

 4.1.1.Identifica 
e diferenza as 
variantes dos 
medios naturais 
da zona cálida. 

 4.1.2.Caracteriz
a a selva 
ecuatorial. 

 4.1.3.Establece 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 
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diferenzas entre 
selva e sabana. 

 4.1.4.Relaciona 
a diminución de 
precipitación 
desde o ecuador 
aos trópicos coa 
diminución de 
vexetación. 

 4.1.5.Identifica 
imaxes da rede 
correspondentes 
a medios de 
climas cálidos. 

 4.1.6.Describe o 
tipo de vida dun 
oasis. 

a, b, c, e, f, g, h 4.2.Os medios 
naturais da zona 
temperada 

-O medio 
mediterráne
o 
-O medio 
chinés 
-O medio 
oceánico 
-O medio 
continental 

 

 4.2.Identifica
r e describir 
as 
característica
s dos medios 
naturais da 
zona 
temperada. 

 4.2.1.Identifica 
e diferenza as 
variantes dos 
medios naturais 
da zona 
temperada. 

 4.2.2.Describe 
as variantes da 
vexetación 
mediterránea. 

 4.2.3.Explica as 
razón das 
diferenzas de 
vexetación entre 
o medio 
mediterráneo e 
chinés. 

 4.3.4.Define as 
principais 
formacións 
vexetais do 
medio 
continental. 

 4.2.5.Identifica 
imaxes da rede 
correspondentes 
a medios de 
climas 
temperados. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

 

a, b, c, e, f, g, h 4.3.Os medios  4.3.Identifica  4.3.1.Identifica CAA 
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naturais da zona 
fría e da alta 
montaña 

-Os medios 
polares 
-Os medios 
fríos da alta 
montaña 

 

r e describir 
as 
característica
s dos medios 
naturais da 
zona fría e de 
alta montaña. 

e diferenza as 
variantes dos 
medios naturais 
da zona fría. 

 4.3.2.Describe o 
modo de vida na 
alta montaña. 

 4.3.3.Identifica 
imaxes da rede 
correspondentes 
a medios de 
climas fríos. 

CCL 
CD 

CMCC
T 

 

a, b, c, e, f, g, h 4.4.O medio 
natural en 
España 

-O medio 
oceánico 
-O medio 
mediterráne
o 
-O medio 
canario 
-O medio de 
alta montaña 

 

 4.4.Identifica
r e describir 
as 
característica
s dos medios 
naturais de 
España. 

 4.4.1. Identifica 
e diferenza as 
variantes dos 
medios naturais 
de España. 

 4.4.2..Relaciona 
o afastamento 
da costa como 
factor de 
matización das 
características 
do medio 
natural. 

 4.4.3.Explica a 
orixinalidade da 
paisaxe canaria. 

 4.4.4.Localiza 
nun mapa de 
España os 
medios naturais 
das principais 
variantes. 

 4.4.5.Localiza, a 
partir de datos 
de 
precipitacións e 
temperaturas, 
zonas de paisaxe 
desértica na 
península. 

 4.4.6.Identifica 
imaxes da rede 
correspondentes 
a medios de 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 
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climas 
peninsulares. 

a, b, c, e, f, g, h 4.5.O medio 
natural en 
Galicia 

-O relevo 
-As 
variantes 
climáticas 
-A 
vexetación 
-Os ríos 
-A fauna 

 

 4.5.Identifica
r e describir 
as 
característica
s das 
variantes do 
medio natural 
de Galicia. 

 4.5.1.Identifica 
e diferenza as 
variantes dos 
medios naturais 
de Galicia. 

 4.5.2.Identifica 
e describe o tipo 
de formación 
vexetal 
dominante da 
zona na que 
vives. 

 4.5.3.Elabora un 
climograma da 
zona onde vivas, 
a partir de datos 
de temperaturas 
e precipitacións 
que localices na 
rede. 

 4.5.4.Identifica 
imaxes da rede 
correspondentes 
a variantes 
climáticas de 
Galicia. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

 

a, b, c, e, f, g, h 
 

4.6.Traballamos 
con: Fotografías 
de temática 
xeográfica 

 4.6.Coñecer e 
desenvolver a 
técnica de 
traballo de 
análise e 
comentario 
de fotografías 
de temática 
xeográfica. 

 4.6.1.Clasifica 
diversas imaxes 
de paisaxes cos 
medios naturais 
estudados, 
explicando as 
razóns da súa 
decisión. 

 4.6.2.Identifica 
nunha fotografía  
dunha paisaxe, 
os elementos 
naturais e os 
ocupados e 

CAA 
CCL 
CD 
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habitados polo 
ser humano. 

 
 

 

5. Alteración e conservación do medio natural 

 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
- As características e os efectos de dúas manifestacións da actividade xeolóxica: os 
terremotos e os volcáns. 
- Os riscos causados polas alteracións atmosféricas das temperaturas, as precipitacións, 
os ventos. 
- Os riscos que se orixinan nas augas dos mares polas alteracións da composición e 
temperatura. 
- Algunhas das medidas de protección ante os riscos naturais. 
- O impacto que a ocupación humana do territorio e a súa explotación provoca no medio 
ambiente. 
- O esgotamento que se pode derivar da explotación abusiva ou incorrecta de recursos 
naturais. 
- Algúns dos problemas máis destacados relacionados coa contaminación atmosférica, 
das augas e dos solos. 
- A necesidade de xestionar solidariamente os recursos naturais. 
- A técnica de traballo de análise e comentario de gráficos. 
 
Carga Horaria: 8 sesións  
 
OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS 
DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, 
h 
m 

5.1. Desastres 
naturais de orixe 
xeolóxica 

-Os terremotos 
-Os volcáns 

 

 5.1. 
Clasificar e 
caracterizar 
os riscos 
naturais en 
función da 
súa orixe. 

 

 5.1.1.Explica 
as causas dos 
terremotos. 

 5.1.2.Identifica 
e describe os 
diferentes tipos 
de volcáns. 

 5.1.3.Localiza 
datos sobre 
mapas 
temáticos que 
reflicten zonas 
ou efectos de 
alteracións do 
medio natural 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 

CMCC
T 
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 5.1.4.Valora os 
avances 
científicos no 
coñecemento e 
prevención de 
determinados 
riscos medio 
ambientais. 

 5.1.5.Identifica 
os problemas 
das xentes que 
sofren como 
consecuencia 
de desastres 
naturais.  

a, b, c, e, f, g, 
h 
m 

5.2.Os riscos 
atmosféricos e das 
augas dos mares 

-Alteracións 
atmosféricas 
-Alteracións nas 
augas dos mares 

 5.2. 
Coñecer e 
valorar os 
riscos 
causados 
polas 
alteracións 
atmosférica
s e das 
augas dos 
mares 

 5.2.1.Comenta 
as 
consecuencias 
que poden 
derivarse da 
alteración de 
temperatura e 
salinidade das 
augas dos 
mares. 

 5.2.2.Analiza 
imaxes de 
inundacións 
que localices 
na rede e 
comenta as 
posibles causas 
e 
consecuencias.  

 5.2.3.Valora os 
efectos do 
vento nunha 
vaga de calor 
ou de frío. 

 5.2.4.Describe 
o fenómeno da 
gota fría e 
analiza as súas 
consecuencias. 

 5.2.5.Analiza e 
comenta o 
mapa de 
maiores riscos 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 

CMCC
T 

 



 

Programación de Xeografía e Historia, 2º ESO. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                    19 

 

de furacáns 
tropicais. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
m 

5.3.Prevención do 
impacto dos riscos 
naturais 

-Protección ante 
riscos 
xeolóxicos 
-Prevención de 
riscos 
atmosféricos 

 

 5.3. 
Describir 
algunhas 
das 
medidas 
máis 
habituais 
de 
protección 
e 
prevención 
dos riscos 
naturais. 

 5.3.1.Analiza 
as razóns do 
maior índice de 
riscos naturais 
que existen en 
determinados 
medios 
xeográficos. 

 5.3.2.Establece 
as diferenzas 
do impacto dun 
desastre natural 
en países 
desenvolvidos 
e 
subdesenvolvid
os. 

 5.3.3.Propón 
medidas 
paliativas, 
correctoras e 
positivas para 
problemas do 
deterioro do 
medio 
ambiente. 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 

CMCC
T 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
m 

5.4.O impacto da 
acción humana nos 
medios naturais 

-A explotación 
dos recursos 
naturais 
-As actividades 
industriais e as 
infraestruturas 
-Accidentes 
derivados da 
actividade 
humana 

 5.4. 
Describir 
os riscos 
que 
provoca a 
acción 
humana 
sobre os 
medios 
naturais. 

 

 5.4.1.Analiza, 
a partir de 
datos e 
gráficos, o 
impacto das 
actividades 
agrarias no 
medio natural. 

 5.4.2.Investiga 
sobre o 
impacto no 
medio natural 
das industrias 
próximas á súa 
localidade. 

 5.4.3.Describe 
os efectos 
dunha marea 
negra a partir 
de datos 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 

CMCC
T 
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localizados na 
prensa dixital. 

 5.4.4.Localiza 
na rede datos 
da superficie 
queimada o 
pasado ano en 
España e 
valora as 
consecuencias 
para o medio 
natural. 

 5.4.5.Localiza 
e compara 
fotografías 
para valorar o 
impacto da 
actividade 
humana sobre 
o medio 
natural. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
m 

5.5.O problema da 
contaminación 

-A 
contaminación 
da atmosfera 
-A 
contaminación 
das augas e os 
solos 

 5.5. 
Identificar 
e valorar 
algúns dos 
problemas 
máis 
destacados 
relacionado
s coa 
contaminac
ión 
atmosférica
, das augas 
e dos solos. 

 5.5.1.Seleccion
a un tipo de 
contaminación 
e elabora un 
breve informe 
sobre as súas 
causas e 
consecuencias. 

 5.5.2.Analiza 
diferentes tipos 
de gráficos 
sobre datos 
relacionados 
coa 
contaminación 
atmosférica. 

 5.5.3.Elabora 
un breve 
informe sobre 
como mellorar 
o problema da 
contaminación 
na zona na que 
vives, 
consultando 
datos na rede. 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 

CMCC
T 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 

5.6.Conservación e 
xestión sustentable 

 5.6. Tomar 
conciencia 

 5.6.1.Analiza 
criticamente a 

CAA 
CCL 
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m de medios e 
recursos 

-A xestión da 
auga 
-A protección 
das especies 
-
Desenvolvement
o sustentable e a 
política dos Tres 
R 

da 
necesidade 
de 
xestionar 
solidariame
nte os 
recursos 
naturais. 

actuación 
individual e 
colectiva no 
tratamento dos 
problemas do 
medio 
ambiente 
causados pola 
actividade 
humana.  

 5.6.2.Reflexion
a sobre o 
problema da 
escaseza de 
auga en moitas 
zonas e propón 
medidas para 
reducir o seu 
consumo. 

 5.6.3.Elabora 
unha listaxe co 
tipo de 
residuos que se 
xeran na propia 
casa e valora o 
tratamento que 
se lles dá. 

 5.6.4.Localiza 
na rede algún 
tipo de espazo 
protexido ou 
sobre algunha 
especie en 
perigo de 
extinción e 
elabora un 
informe no que 
propoñas 
algunha 
medida de 
protección. 

CSC 
CD 

CMCC
T 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 

5.7.Traballamos 
con: Gráficos 

 5.7.Coñece
r, elaborar 
e analizar a 
técnica de 
traballo de 
análise e 
comentario 
de gráficos. 

 5.7.1.Elabora 
un gráfico 
circular cos 
datos dados 
sobre a auga 
doce na Terra. 

 5.7.2.Elabora 
un gráfico de 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 

CMCC
T 
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barras cos 
datos dados 
sobre os ríos 
máis longos de 
planeta. 

 5.7.3.Elabora 
un gráfico de 
liñas cos datos 
dados sobre o 
caudal do río 
Miño ao longo 
dun ano. 

 
 

6. Os estados do mundo 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
- Os estados do mundo, organizados en continentes. 
- A existencia de territorios dependentes doutros estados.  
- Algúns datos demográficos significativos –total da poboación, esperanza de vida, taxa 
de mortalidade infantil-, médico-sanitarios –número de médicos por cada mil 
habitantes- e de carácter económico –PIB por habitante-. 
-A organización territorial española actual. 
- A técnica de traballo de análise e comentario de mapas políticos. 
 

Carga Horaria: 8 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, h 6.1. África 
 
 
 
 

 6.1.Identificar 
e situar no 
mapa os 
principais 
estados de 
África e os 
trazos xerais 
do continente. 

 6.1.1.Sinala no 
mapa político 
os estados 
polos que pasan 
as liñas do 
Trópico de 
Cáncer e de 
Capricornio. 

 6.1.2.Nun mapa 
político mudo 
escribe o nome 
dos estados que 
teñen costa no 
Mediterráneo e 
no océano 
Índico, 
indicando 
tamén o nome 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 
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da súa capital. 

 6.1.3.Analiza e 
comenta datos 
económicos e 
demográficos 
dos estados 
máis e menos 
desenvolvidos 
do continente a 
partir de táboas 
de datos e da 
consulta en 
Internet. 

 6.1.4.Traballa 
sobre mapas 
interactivos na 
rede. 

a, b, c, e, f, g, h 6.2. América 
 
 

 6.2.Identificar 
e situar no 
mapa os 
principais 
estados de 
América e os 
trazos xerais 
do continente. 

 6.2.1.Sobre un 
mapa mudo de 
América, sitúa 
os tres estados 
de maior 
extensión, os 
que non teñen 
saída ao mar e 
o estado máis 
meridional do 
continente, 
indicando 
tamén as súas 
respectivas 
capitais. 

 6.2.2.Indica os 
nomes dos 
estados 
situados entre o 
Ecuador e o 
Trópico de 
Capricornio. 

 6.2.3.Analiza e 
comenta datos 
económicos e 
demográficos 
dos estados 
máis e menos 
desenvolvidos 
do continente a 
partir de táboas 
de datos e da 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 
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consulta en 
Internet. 

 6.2.4.Traballa 
sobre mapas 
interactivos na 
rede. 

a, b, c, e, f, g, h 6.3. Asia 
 
 

 6.3.Identificar 
e situar no 
mapa os 
principais 
estados de 
Asia e os 
trazos xerais 
do continente 

 6.3.1.Indica os 
nomes dos 
estados de Asia 
de maior e 
menor 
extensión e 
indica o nome 
das cidades que 
fan a función 
de capital. 

 6.3.2.Sobre un 
mapa político 
mudo indica os 
nomes dos 
estados da 
península de 
Arabia e as 
súas capitais. 

 6.3.3.Analiza e 
comenta datos 
económicos e 
demográficos 
dos estados 
máis e menos 
desenvolvidos 
do continente a 
partir de táboas 
de datos e da 
consulta en 
Internet. 

 6.4.4.Traballa 
sobre mapas 
interactivos na 
rede. 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 

 

a, b, c, e, f, g, h 6.4. Europa 
 
 

 6.4.Identificar 
e situar no 
mapa os 
principais 
estados de 
Europa e os 
trazos xerais 
do continente. 

 6.4.1.Sobre un 
mapa político 
mudo sinala o 
nome dos 
estados que non 
teñen saída ao 
mar e o das 
respectivas 
capitais. 

 6.4.2.Sobre o 
mapa de 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 
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Europa, colorea 
os estados que 
forman parte de 
U.E. indicando 
as súas capitais. 

 6.4.3.Identifica 
os estados 
europeos que 
teñen costa no 
mar Báltico, no 
mar do Norte, 
no 
Mediterráneo e 
no mar Negro, 
así como os 
estados das 
illas atlánticas. 

 6.4.4.Analiza e 
comenta datos 
económicos e 
demográficos 
dos estados 
máis e menos 
desenvolvidos 
do continente a 
partir de táboas 
de datos e da 
consulta en 
Internet. 

 6.4.4.Traballa 
sobre mapas 
interactivos na 
rede. 

a, b, c, e, f, g, h 6.5. Oceanía 
 
 

 6.5.Identificar 
e situar no 
mapa os 
principais 
estados de 
Oceanía e os 
trazos xerais 
do continente. 

 6.5.1.Describe 
os trazos 
políticos que 
caracterizan 
este continente. 

 6.5.2.Sobre un 
mapa localiza 
os tres estados 
de maior 
extensión e os 
arquipélagos 
que atravesa o 
Ecuador, 
indicando as  
súas respectivas 
capitais. 

 6.5.3.Analiza e 
comenta datos 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 
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económicos e 
demográficos 
dos estados 
máis e menos 
desenvolvidos 
do continente a 
partir de táboas 
de datos e da 
consulta en 
Internet. 

 6.5.4.Traballa 
sobre mapas 
interactivos na 
rede. 

a, b, c, e, f, g, h 6.6.A 
organización 
política de 
España 

 

 6.6.Identificar 
e situar no 
mapa as 
comunidades 
autónomas, 
Ceuta e 
Melilla. 

 

 6.6.1.Sobre un 
mapa de 
España no que 
se figuren as 
provincias, 
colorea as 
Comunidades 
Autónomas e as 
súas capitais. 

 6.6.2.Sobre un 
mapa mudo de 
España, indica 
o nome das 
provincias con 
costa e as 
situadas nunha 
liña recta que 
vaia desde 
Santander a 
Granada. 

 6.6.3.Nomea e 
localiza as illas 
que forman os 
arquipélagos de 
Canarias e 
Baleares. 

 6.6.4.Analiza e 
comenta datos 
económicos e 
demográficos 
das 
Comunidades 
Autónomas 
máis e menos 
desenvolvidas a 
partir de táboas 
de datos e da 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 
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consulta en 
Internet. 

 6.6.5.Traballa 
sobre mapas 
interactivos na 
rede. 

a, b, c, e, f, g, h 6.7.Traballamos 
con: Mapas 
políticos 

 6.7. Coñecer e 
aplicar a 
técnica de 
traballo de 
análise e 
comentario de 
mapas 
políticos, 
tendo en conta 
os cambios da 
súa evolución. 

 6.7.1.Compara  
dous mapas 
políticos dun 
país ou dun 
continente, de 
dúas datas 
diferentes, para 
ver a súa 
evolución. 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 

 
 
 

BLOQUE 2. A HISTORIA 

 

7.  As sociedades prehistóricas 

 
Presentación 

 

Nesta unidade temática trabállase: 
- Aspectos destacados das actividades da humanidade durante a Prehistoria, a longa 
etapa anterior ao descubrimento da escritura. 
- As actividades dos cazadores paleolíticos e as dificultades para sobrevivir, así como as 
manifestacións da súa relixiosidade. 
- As transformacións orixinadas durante o Neolítico polo paso dunha economía 
depredadora a outra produtora e as consecuencias derivadas destes cambios 
revolucionarios. 
- As características e extensión do fenómeno megalítico en Europa, con especial 
referencia aos megálitos galegos. 
- A diversidade cultural existente na península ibérica durante o primeiro milenio antes 
de Cristo, prestando especial atención á cultura castrexa prerromana do noroeste.  
- A técnica de elaboración de eixes cronolóxicos. 
 

Carga Horaria: 9 sesións  
 
OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
 

 

7.1.Os cazadores 
paleolíticos 

-A procura do 
alimento 
-Protexerse e 

 7.1. Definir os 
trazos básicos 
das sociedades 
paleolíticas.  

 7.1.1.Recoñec
e os trazos 
básicos da 
vida das 
primitivas 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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organizarse 
para 
sobrevivir 
-A 
fabricación de 
ferramentas 
-O 
mantemento 
dos modos 
paleolíticos 
-Arte 
rupestre: 
relixiosidade, 
arte, maxia? 

 

comunidades 
humanas. 

 7.1.2.Relacion
a os avances 
técnicos coa 
mellora das 
condicións de 
vida das 
sociedades 
prehistóricas. 

 7.1.3.Analiza, 
comenta e 
valora os 
modos de vida 
do pasado 
máis afastados 
dos actuais. 

 7.1.6.Valora 
as obras de 
arte 
prehistóricas 
como fontes 
de 
información. 

 7.1.7.Analiza 
e procesa 
información 
procedente de 
obras fílmicas 
e literarias que 
recrean 
aspectos das 
sociedades 
prehistóricas. 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
 

 

7.2.Os primeiros 
agricultores 

-A revolución 
do Neolítico 
-Onde, cando, 
por que se 
iniciou a 
agricultura e a 
gandaría? 
-
Consecuencia
s da 
revolución 
neolítica 

 7.2.Caracteriza
r as causas e 
consecuencias 
máis 
destacadas da 
revolución 
neolítica. 

 

 7.2.1. Localiza 
datos sobre 
mapas 
históricos 
referidos ao 
asentamento 
de sociedades 
prehistóricas. 

 7.2.2.Coñece e 
valora as 
novidades do 
Neolítico. 

 7.2.3.Interpret

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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 a as 
manifestación
s artísticas 
como 
expresión da 
cultura da 
sociedade que 
as produce. 

 7.2.4.Recoñec
e o patrimonio 
cultural e 
artístico da 
prehistoria 
para contribuír 
á súa 
conservación. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
ñ 

7.3.Os 
construtores de 
megálitos 

-O fenómeno 
megalítico 
-Tipos de 
megálitos 
-Os megálitos 
galegos 

 

 7.3.Identificar 
as tipoloxías, 
características 
e finalidade 
dos 
monumentos 
megalíticos. 

 

 7.3.1.Describe 
as 
características 
dos 
monumentos 
megalíticos. 

 7.3.2.Analiza 
os megálitos 
máis 
abundantes en 
Galicia. 

 7.3.3. Busca e 
procesa 
información 
obtida na rede 
procedente de 
fontes 
diversas: 
cartográficas, 
iconográficas, 
textuais sobre 
o fenómeno 
megalítico. 

 7.3.4.Elabora 
un breve 
informe sobre 
algún megálito 
próximo á 
propia 
localidade. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 

a, b, c, e, f, g, 
h 

7.4.Diversidade 
cultural na 

 7.4.Recoñecer 
as diferenzas 

 7.4.1.Comenta 
mapas 

CSC 
CCL 
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l 
 

 

península ibérica 
-A área 
ibérica 
-A área 
céltica e 
celtibérica 

 

máis 
salientables 
das principais 
áreas culturais 
desenvolvidas 
na península 
ibérica 
anteriores á 
chegada dos 
romanos. 
Identificar e 
valorar as 
principais 
achegas das 
colonizacións 
históricas na 
península 
ibérica. 

 

temáticos 
sobre as áreas 
de 
asentamento 
das principais 
áreas culturais 
peninsulares 
prerromanas. 

 7.4.2.Localiza, 
sobre mapas, 
as áreas de 
colonización 
mediterránea. 

 7.4.3.Localiza 
información 
na rede para 
elaborar un 
breve informe 
sobre a cultura 
ibérica. 

CAA 
CD 

CCEC 
 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
ñ 

 

7.5.A cultura 
castrexa  

-Os castros 
-A 
explotación 
do territorio 
-
Relixiosidade 
e 
manifestación
s artísticas 

 

 7.5.Describir 
os trazos 
básicos da 
cultura 
castrexa. 

 

 7.5.1.Describe 
as 
características 
arquitectónica
s básicas dos 
castros. 

 7.5.2.Analiza 
os trazos da 
cultura 
castrexa a 
partir de 
imaxes e 
textos. 

 7.5.3.Localiza 
información 
na rede para 
elaborar un 
breve informe 
sobre un 
castro de 
Galicia. 

 7.5.4.Trata de 
buscar 
diversas 
explicacións 
causais para 
comprender a 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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evolución das 
sociedades 
prehistóricas. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
 
 

7.6.Traballamos 
con: Eixes 
cronolóxicos 

 7.6. Coñecer e 
aplicar a 
técnica de 
traballo de 
construción 
dun eixe 
cronolóxico ou 
eixe do tempo. 

 7.6.1.Realiza 
operacións de 
cálculo 
sinxelas para a 
elaboración de 
eixes do 
tempo. 

 7.6.2.Calcula 
a duración de 
períodos 
manexando 
cronoloxía de 
antes e 
despois do 
cambio de era. 

 7.6.3.Constrúe 
un eixe 
cronolóxico 
no que sitúe 
diversos 
acontecement
os históricos 
dados. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
CMCC

T 

 
 
 

8.  Exipto e Mesopotamia 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
- Os trazos comúns da primeiras civilizacións históricas xurdidas nas beiras de grandes 
ríos con inundacións periódicas: Nilo, Éufrates, Tigris, Indo e Huang He. 
- Os cambios sociais, económicos, políticos e culturais que se orixinaron como 
consecuencia da aparición das primeiras cidades. 
- O papel desempeñado por unha nova forma de comunicación, a escritura, e o tipo de 
signos que se empregaron en Exipto e Mesopotamia.  
- Os elementos máis representativos da civilización do Exipto faraónico. 
- A organización das cidades-estado mesopotámicas e a formación dos imperios que, 
sucesivamente, dominaron a zona. 
- As características da arte exipcia e mesopotámica, así como a súa significación e 
finalidade. 
- A técnica de traballo de análise e comentario de imaxes de contido histórico e artístico.  
 
Carga Horaria: 9 sesións  
 
OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

COMP. 
CLAVE 
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APRENDIZAXE 
a, b, c, e, f, g, h 

l 
 

8.1.As 
civilizacións 
fluviais 

-As primeiras 
civilizacións 
históricas. A 
revolución 
urbana 

 
 
 

 8.1.Definir os 
trazos básicos 
e comúns das 
civilizacións 
fluviais de 
Exipto e 
Mesopotamia. 
Describir os 
cambios que se 
orixinaron 
como 
consecuencia 
da aparición 
das primeiras 
cidades. 

 

 8.1.1.Recoñec
e os trazos 
básicos e 
comúns das 
civilizacións 
fluviais. 

 8.1.2.Describe 
os cambios 
que se 
orixinaron 
como 
consecuencia 
da aparición 
das primeiras 
cidades. 

 8.1.3.Valora o 
papel 
desempeñado 
por unha nova 
forma de 
comunicación: 
a escritura. 

 8.1.4. 
Localiza, nun 
mapa actual, a 
situación 
destas 
civilizacións. 

 8.1.5.Identific
a o papel dos 
ríos na orixe 
nas primeiras 
civilizacións 
históricas. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
 

 

8.2.O Exipto dos 
faraóns 

-Exipto e o 
Nilo 
-O faraón, 
señor de 
Exipto 
-Un imperio 
de tres 
milenios 
-O pobo e as 
cidades 

 
 

 8.2.Describir 
os elementos 
máis 
representativos 
da civilización 
do Exipto 
faraónico. 

 

 8.2.1.Analiza 
e valora o 
papel do Nilo 
na civilización 
exipcia da 
época 
faraónica. 

 8.2.2.Analiza 
e comenta 
textos, mapas 
e imaxes 
relacionadas 
co Exipto dos 
faraóns. 

 8.2.3.Busca de 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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información  e 
elabora un 
breve informa 
sobre o papel 
dos faraóns no 
antigo Exipto. 

 8.2.4.Describe 
os trazos 
básicos da 
organización 
política e 
social do 
antigo Exipto. 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 

 

8.3.Tumbas e 
templos  

-As tumbas 
-Os templos  

 8.3.Identificar 
aos trazos máis 
representativos 
da cultura e a 
arte exipcia. 

 

 8.3.1.Coñece a 
significación 
das pirámides 
na civilización 
exipcia. 

 8.3.2.Describe 
os diferentes 
tipos de 
templos e os 
seus estilos 
arquitectónico
s. 

 8.3.3.Coñece 
os nomes e as 
atribucións 
das principias 
divindades do 
panteón 
exipcio. 

 8.3.4.Analiza 
e comenta 
imaxes 
relacionadas 
coas 
manifestación
s culturais e 
artísticas do 
antigo Exipto. 

 8.3.5.Valora 
as achegas 
culturais da 
civilización 
exipcia  na 
formación dos 
gustos 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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estéticos e a 
súa influencia 
en posteriores 
estilos 
artísticos. 

 8.3.6.Busca 
información e 
elabora un 
pequeno 
dossier con 
imaxes 
representativa
s da arte 
exipcia antiga. 

 8.3.7.Analiza 
e procesa 
información 
procedente de 
obras fílmicas 
e literarias que 
recrean 
aspectos do 
Exipto 
faraónico. 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
 
 

 

8.4. Os imperios 
de Mesopotamia 

-
Mesopotamia
, un país 
entre ríos 
-Os pobos 
que 
dominaron 
Mesopotamia 

 
 

 8.4.Caracteriza
r os trazos 
comúns dos 
pobos que 
ocuparon 
Mesopotamia. 

 

 8.4.1.Analiza 
e comenta, a 
partir de 
documentos e 
imaxes, o 
papel  dos ríos 
en 
Mesopotamia. 

 8.4.2.Describe 
e valora o tipo 
de escritura 
característica 
de 
Mesopotamia. 

 8.4.3.Valora a 
recompilación 
de leis e a súa 
fixación por 
escrito. 

 8.4.4.Sitúa 
sobre un eixe 
cronolóxico os 
principais 
imperios 
asiáticos que 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
CMCC

T 
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dominaron 
Mesopotamia. 

 8.4.5.Sitúa no 
mapa as 
principais 
cidades 
mesopotámica
s antigas. 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 

8.5. Palacios e 
reis  
  

 8.5.Identificar 
aos trazos máis 
representativos 
da arte 
mesopotámica. 

 

 8.5.1.Describe 
os elementos 
construtivos e 
os materiais 
utilizados 
polos pobos 
mesopotámico
s nas súas 
obras. 

 8.5.2.Analiza 
e comenta 
imaxes 
relacionadas 
coas 
manifestación
s artísticas 
mesopotámica
s. 

 8.5.3.Valora 
as achegas 
culturais e 
artísticas dos 
imperios 
mesopotámico
s.  

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 
 

8.6.Traballamos 
con:  Imaxes de 
contido histórico 
e artístico 

 8.6.Analizar e 
comentar 
imaxes de 
contido 
histórico e 
artístico. 

 8.6.1.Identific
a nunha imaxe 
dun papiro 
exipcio os 
elementos 
propios da súa 
cultura que se 
reflicten nel. 

 8.6.2. 
Identifica 
nunha imaxe 
dun relevo 
mesopotámico 
os elementos 
propios da súa 
cultura que se 
reflicten nel. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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 8.6.3.Describe 
as 
características 
de diversas 
esculturas 
destas 
civilizacións 
estudadas.  

 
 
 

9. A Hélade 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
- As características xerais das poles gregas. 
- As causas das colonizacións das poles gregas e as principais áreas desa expansión. 
- As bases do sistema democrático ateniense e do sistema oligárquico espartano. 
- O dominio político, militar e cultural de Atenas na época de Pericles. 
- As rivalidades entre as cidades gregas, prestando especial atención ao enfrontamento 
entre Atenas e Esparta. 
- A formación e expansión do imperio de Alexandre o Magno. 
- As características e principais divindades do panteón grego. 
- As achegas dos máis destacados pensadores, escritores e científicos da Hélade. 
- As principais manifestacións da arte grega, destacando o labor dos máis destacados 
artistas. 
- A técnica de traballo de análise e comentario de obras de arte. 

 
Carga Horaria: 11 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
 

9.1. As poles 
gregas 
-A Hélade 
-As poles 

 
 

 9.1. Coñecer 
os trazos 
básicos e 
comúns das 
poles e da 
civilización 
helénica. 

 

 9.1.1.Elabora 
un esquema cos 
trazos  comúns 
das poles 
gregas. 

 9.1.2.Sitúa nun 
mapa as 
principais poles 
gregas. 

 9.1.3.Elabora 
un eixe 
cronolóxico 
coas etapas da 
civilización 
clásica das 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 
CCEC 
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poles e do 
helenismo. 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
 

 
 

9.2. A 
colonización 
grega 
-Razóns 
para emigrar 
-As colonias 
gregas 

 

 9.2. 
Recoñecer as 
principais 
zonas da 
colonización 
grega no 
Mediterráneo 
e valorar a 
colonización 
como factor 
de difusión da 
civilización 
grega. 

 9.2.1.Explica as 
causas e 
consecuencias 
da colonización 
grega. 

 9.2.2.Localiza 
nun mapa 
histórico as 
principais 
zonas da 
colonización 
grega. 

 9.2.3.Localiza 
en internet 
datos sobre 
algunha das 
colonias gregas 
fundadas na 
magna Grecia e 
elabora un 
breve informe 
sobre ela. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
 

 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
 

 

9.3.Atenas e 
Esparta 

-A 
democracia 
ateniense 
-A 
oligarquía 
espartana 

 

 9.3. 
Identificar e 
valorar os 
sistemas 
políticos máis 
representativo
s: a 
democracia 
ateniense e a 
oligarquía 
espartana. 

 9.3.1.Elabora 
un esquema 
sobre o 
funcionamento 
da democracia 
ateniense. 

 9.3.2.Explica as 
diferenzas entre 
os sistema 
político de 
Atenas e o de 
Esparta. 

 9.3.3.Analiza e 
comenta 
documentos 
escritos sobre 
os sistemas 
políticos 
gregos. 

 9.3.4.Valora o 
sistema político 
ateniense e a 
súa repercusión 

CSC 
CCL 
CAA 

CCEC 
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na cultura 
europea 
posterior. 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
 

9.4.As guerras 
dos gregos 

-Gregos 
contra 
persas 
-Esparta 
contra 
Atenas 

 

 9.4. Coñecer 
os principais 
conflitos 
bélicos que 
afectaron ás 
poles gregas. 

 9.4.1.Describe  
os trazos 
básicos das 
guerras 
médicas. 

 9.4.2.Coñece as 
causas do 
enfrontamento 
entre as 
principias 
cidades gregas. 

CSC 
CCL 
CAA 

CCEC 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
 

 

9.5.O imperio 
de Alexandre o 
Magno 

-Macedonia 
domina as 
poles gregas 
-O imperio 
de 
Alexandre o 
Magno 
-O 
helenismo 

 9.5. Coñecer 
a formación 
do imperio de 
Alexandre o 
Magno e 
valorar o 
papel que tivo 
na difusión do 
helenismo. 

 9.5.1.Recoñece 
o papel do 
exército 
macedónico na 
formación do 
imperio de 
Alexandre. 

 9.5.2.Establece 
diferenzas entre 
o sistema 
político 
ateniense e o de 
Alexandre. 

 9.5.3.Reflicte 
nun mapa a 
expansión do 
imperio de 
Alexandre. 

 9.5.4.Describe 
os trazos 
básicos do 
helenismo. 

CSC 
CCL 
CAA 

CCEC 
 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 

 

9.6.Relixión, 
cultura e arte 

-Deuses e 
heroes 
-Filósofos e 
escritores 
-Inventores 
e científicos 
-Beleza e 
harmonía 
nas artes 

 9.6. Valorar o 
papel que a 
civilización 
grega tivo no 
posterior 
desenvolveme
nto do 
pensamento 
europeo. 

 9.6.1.Recoñece 
as principais 
divindades do 
panteón grego. 

 9.6.2.Identifica 
exemplos 
representativos 
das distintas 
áreas do saber 
grego. 

 9.6.3.Valora o 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
 



 

Programación de Xeografía e Historia, 2º ESO. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                    39 

 

plásticas 
 

legado do mudo 
grego clásico 
na cultura 
europea 
posterior. 

 9.6.4.Coñece os 
nomes e as 
atribucións das 
principias 
divindades do 
panteón heleno. 

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

 9.6.6.Analiza e 
comenta obras 
de arte gregas. 

 9.6.7.Busca 
información e 
elabora un 
pequeno 
dossier con 
imaxes 
representativas 
da arte grega 
clásica. 

 9.6.8. Analiza e 
procesa 
información 
procedente de 
obras fílmicas e 
literarias que 
recrean 
aspectos do 
mundo clásico 
grego. 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 

9.7.Traballamos 
con: Obras de 
arte 

 9.7.Coñecer e 
aplicar a 
técnica de 
análise e 
comentario de 
obras 
artísticas de 
arquitectura, 
escultura e 
pintura 
gregas. 

 9.7.1.Analiza e 
comenta, 
seguindo o 
modelo dado, 
unha 
construción 
grega. 

 9.7.2. Analiza e 
comenta, 
seguindo o 
modelo dado, 
unha escultura 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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grega. 
 9.7.3.Analiza e 

comenta, 
seguindo o 
modelo dado, 
unha pintura 
grega. 

 
 
 

10. Roma e o seu imperio 
Presentación 

 
Nesta unidade temática trabállase: 
- A orixe lendaria de Roma, a cidade que foi o centro dun dos grandes imperios da 
antigüidade. 
- As organización política dos períodos da historia da Roma antiga: monarquía, 
república  e imperio.  
- A evolución das conquistas territoriais ata a definitiva configuración durante o 
imperio. 
- As fases da conquista de Hispania e de Gallaecia e a súa organización territorial. 
- As dificultades internas e externas que remataron coa división do imperio e a toma de 
Roma polos bárbaros. 
- As técnicas de traballo que empregan os arqueólogos para coñecer mellor o pasado. 
 

Carga Horaria: 10 sesións  
 
OBXECTIV
OS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAV
E 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
 

 

10.1.As orixes 
de Roma 

- Roma entre  
a lenda e a 
realidade 
histórica 
-O período 
monárquico 

 10.1. Describir 
as orixes da 
civilización 
romana, tanto 
míticas como 
históricas e 
identificar 
cronoloxicament
e os distintos 
períodos da 
historia de 
Roma. 

 10.1.1.Explica 
as orixes 
míticas e 
históricas de 
Roma. 

 10.1.2.Caracteri
za o sistema 
político da 
monarquía 
romana.  

 10.1.3.Localiza 
en mapas 
históricos a 
expansión de 
Roma durante a 
monarquía. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
CMCC

T 
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 10.1.4.Analiza 
e comenta 
documentos e 
imaxes 
referidas ao 
período 
monárquico 
romano. 

 10.1.5.Realiza 
un eixe 
cronolóxico 
coas etapas da 
civilización 
romana. 

 10.1.6.Realiza 
sinxelas 
operacións de 
cálculo para 
determinar a 
duración dos 
períodos da 
civilización 
romana. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
 

 

10.2. A 
república 
romana 

-A 
organización 
política da 
república 
-A 
expansión 
territorial 
-A fin da 
república 

 

 10.2.Coñecer o 
sistema político 
da república 
romana e a 
evolución da 
expansión e 
conquistas deste 
período. 

 10.2.1.Describe 
a organización 
política 
republicana 
romana. 

 10.2.2.Identific
ar as fases de 
expansión e 
conquista dos 
romanos 
durante o 
período 
republicano. 

 10.2.3.Sitúa 
sobre o mapa as 
fases da 
expansión do 
período 
republicano. 

 10.2.4.Valora 
as guerras 
púnicas no 
contexto xeral 
da conquista do 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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Mediterráneo. 

 10.2.5.Busca e 
procesa 
información 
obtida de fontes 
diversas: 
cartográficas, 
iconográficas, 
textuais, 
arqueolóxicas e 
fílmicas. 

 a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
ñ 
 

10.3.A 
conquista de 
Hispania 

-As etapas 
da conquista 
-A conquista 
de Gallaecia 

 10.3.Identificar 
as razóns da 
conquista 
romana da 
península 
ibérica e as súas 
fases. 

 10.3.1.Analiza 
e comenta 
textos e mapas 
referidos á 
conquista 
romana da 
península 
ibérica. 

 10.3.2.Sitúa 
sobre o mapa as 
fases da 
conquista 
romana da 
península 
ibérica, 
especialmente 
as de Gallaecia. 

 10.3.3.Reflexio
na sobre o 
papel das 
guerras de 
conquista e o 
comportamento 
dos 
conquistadores 
para cos 
vencidos. 

CSC 
CCL 
CAA 

CCEC 
 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

10.4.O imperio 
romano 

-O 
emperador 
-Expansión 
e 
organización 
territorial 

 

 10.4.Caracteriza
r os trazos 
políticos e da 
organización 
territorial do 
imperio romano. 

 10.4.1.Analiza 
e compara o 
sistema político 
da república e 
do imperio 
romano. 

 10.4.2.Reflicte 
sobre un mapa 
a organización 
territorial da 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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península 
ibérica na etapa 
final do imperio 
romano. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

10.5.Crise e fin 
do imperio 
romano 

-A crise do 
século III 
-Os intentos 
de frear a 
crise: a 
reorganizaci
ón do século 
IV 
-A fin do 
imperio 
romano de 
occidente 

 10.5.Identifi
car e valorar as 
principais 
causas das 
dificultades que 
explican a 
desaparición do 
imperio romano 
de occidente.  

 10.5.1.Identific
a as principais 
causas da crise 
e desaparición 
do imperio 
romano de 
occidente. 

 10.5.2.Recoñec
e as medidas 
tomadas para 
tratar de evitar 
a fin do 
imperio. 

 10.5.3.Coñece 
os feitos que 
provocaron a 
fin do imperio 
de Roma. 

CSC 
CCL 
CAA 

CCEC 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 

10.6.Traballamo
s con: Fontes de 
información 
arqueolóxica 

 10.6.Coñece
r e valorar as 
técnicas de 
traballo que 
empregan os 
arqueólogos 
para coñecer 
mellor o pasado. 

 10.6.1.Identific
a os pasos que 
dan os 
arqueólogos 
nunha 
escavación 
arqueolóxica. 

 10.6.2.Relacion
a a antigüidade 
dun obxecto 
coa súa 
localización 
nun estrato 
superior ou 
inferior. 

 10.6.3.Establec
e as diferenzas 
entre datación 
absoluta e 
relativa. 

CSC 
CCL 
CAA 

CCEC 
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11.  A civilización romana 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
- Os trazos dunha civilización que fixo das cidades o centro da súa vida política, 
administrativa, social, relixiosa e cultural. 
- A composición e funcións dos grupos sociais da civilización romana, destacando o 
papel desempeñado polos escravos. 
- As principais actividades económicas dun ámbito unitario dirixido desde Roma. 
- As características da relixión romana, as principais divindades e o ritos de culto. 
- As principais achegas culturais que a civilización europea herdou do legado romano. 
- As manifestacións das artes plásticas, destacando o sentido práctico e monumental da 
súa arquitectura e as novas achegas na escultura. 
- Os trazos da cultura galaico romana como exemplo da romanización sobre as 
sociedades indíxenas. 
- A técnica de análise e comentario de mapas históricos. 
 

Carga Horaria: 11 sesións  
 
OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS 
DE 

AVALIACIÓ
N 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAV
E 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
 

11.1.Civilización 
urbana 

-Roma, a 
grande urbe 
-As civitas 
-O urbanismo 
romano 
-As funcións 
das cidades 
romanas 

 

 11.1. 
Coñecer e 
valorar o 
papel 
desempeña
do polas 
cidades 
romanas, 
destacando 
a función 
de Roma. 

 

 11.1.1. Define os 
trazos básicos das 
cidades romanas, 
as diferentes 
categorías  e as 
súas funcións. 

 11.1.2.Elabora un 
breve dossier con 
imaxes da Roma 
antiga. 

 11.1.3.Compara os 
nomes actuais de 
cidades españolas 
coa denominación 
que lles deron os 
romanos. 

 11.1.4. Identifica 
nun mapa histórico 
as principais vías 
romanas da 
península ibérica e 
establece relacións 
coa rede actual. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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 11.1.5.Destaca as 
achegas dos 
romanos nos 
ámbitos de 
organización das 
vivendas e das 
cidades  e a súa 
permanencia e 
influencia 
posteriores. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
 

11.2.Sociedade 
escravista 

-Os escravos 
-Os libres 

 11.2. 
Valorar a 
existencia 
do 
escravismo 
como base 
do 
funcionam
ento 
socioeconó
mico da 
civilizació
n romana.  

 11.2.1.Analiza e 
valora a 
organización social 
romana e a súa 
evolución. 

 11.2.2.Describe as 
características dos 
grupos sociais. 

 11.2.3.Valora a 
condición social da 
muller en Roma. 

 11.2.4.Analiza e 
comenta imaxes 
referidas á 
sociedade romana. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

11.3.Actividades 
económicas 

-As bases 
económicas 
-Os  sectores 
económicos 

 

 11.3. 
Identificar 
as 
principais 
actividades 
económica
s do 
mundo 
romano. 

 11.3.1. Describe e 
valora as principais 
actividades 
económicas do 
mundo romano. 

 11.3.2.Analiza e 
valora o papel das 
vías de 
comunicación no 
desenvolvemento 
económico de 
Roma. 

 11.3.3.Localiza na 
rede imaxes 
relacionadas co 
comercio e o 
transporte de 
mercadorías no 
mundo romano. 

 11.3.4.Analiza un 
mapa histórico 
referido ás achegas 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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destacadas das 
provincias romanas 
no conxunto da 
economía do 
imperio. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 

 

11.4.Crenzas 
relixiosas 

-A relixión 
romana 
-O 
cristianismo 
 

 

 11.4. 
Describir 
os 
elementos 
máis 
representat
ivos da 
relixión 
romana e 
valorar a 
aparición 
da nova 
relixión, o 
cristianism
o. 
 

 11.4.1.Describe os 
trazos da relixión 
romana e a súa 
evolución durante 
o imperio. 

 11.4.2.Valora a 
existencia do culto 
privado e familiar. 

 11.4.3.Coñece os 
principios que 
defende o 
cristianismo e o 
proceso ata 
converterse na 
relixión oficial do 
imperio romano. 

 11.4.4.Analiza e 
comenta imaxes 
relacionadas coa 
relixión romana. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 

 

11.5. Achegas 
culturais e 
artísticas 

-Achegas 
culturais 
-A 
arquitectura 
-Escultura, 
pintura e 
mosaico 

 

 11.5. 
Coñecer as 
principais 
característi
cas das 
manifestaci
óns 
culturais e 
artísticas, 
valorando 
as achegas 
máis 
significativ
as.  

 11.5.1. Aprecia as 
manifestacións 
artísticas romanas 
polos seus valores 
estéticos e pola súa 
influencia nas artes 
de épocas 
posteriores. 

 11.5.2.Analiza e 
compara obras 
arquitectónicas e 
escultóricas da 
época grega e 
romana. 

 11.5.3.Entende que 
significou a 
romanización 
desde o punto de 
vista cultural e 
artístico. 

 11.5.4.Valora os 
avances científicos 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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e técnicos 
divulgados nos 
dominios romanos. 

 11.5.5.Interpreta as 
manifestacións 
artísticas como 
expresión da 
cultura e da 
sociedade da época 
romana. 

 11.5.6.Valora as 
obras de arte 
romanas como 
fontes de 
información 
histórica. 

 11.5.7.Analiza e 
procesa 
información 
procedente de 
obras fílmicas e 
literarias que 
recrean aspectos da 
sociedade romana. 

 11.5.8.Le, 
comprende e 
sintetiza a 
información dos 
materiais de clase 
referidos ao estudio 
da civilización 
romana. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 
ñ 

11.6. A cultura 
galaicorromana 

- O cambio 
político e 
social 
-A 
transformació
n do hábitat 
-A actividade 
económica 
-As novas 
formas 
culturais 

 

 11.6. 
Coñecer e 
valorar os 
trazos máis 
representat
ivos da 
cultura 
galaicorro
mana. 

 11.6.1.Coñece 
e valora os cambios 
políticos e 
administrativos que 
se produciron no 
noroeste peninsular 
como consecuencia 
da conquista 
romana. 

 11.6.2.Recoñec
e as 
transformacións 
orixinadas nos 
modos de hábitat 
da cultura castrexa 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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tras a conquista 
romana. 

 11.6.3.Analiza 
e comenta as 
principais activades 
económicas da 
dominación 
romana en 
Gallaecia. 

 11.6.4.Localiza 
datos na rede e 
elabora un breve 
informe sobre os 
restos romanos na 
cidade de Lugo. 

 11.6.5.Analiza 
imaxes e 
documentos sobre 
as novas formas 
culturais 
introducidas polos 
romanos e a súa 
adaptación á 
cultura castrexa. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 

11.7.Traballamos 
con: Mapas 
históricos 

 11.7. 
Coñecer e 
aplicar a 
técnica de 
análise e 
comentario 
de mapas 
históricos. 

 

 11.7.1.Relacion
a, nun mapa 
histórico, os restos 
romanos en 
Hispania coa 
denominación 
actual do lugar 
onde se atopan. 

 11.7.2.Localiza
, nun mapa 
histórico, as 
explotacións 
mineiras romanas. 

 11.7.3.Recoñec
e os lugares de 
orixe e expansión 
da relixión cristiá. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

 

A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o 

traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das 

competencias correspondentes. 

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

alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos 

de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. Xeografía e Historia permite 

desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe 

por proxectos estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos de 

materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunicación e cun 

enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi importante ter 

presente o papel do/da docente como orientador/a, promotor/a e facilitador/a do 

desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre 

docentes. 

Procurarase combinar  o traballo expositivo do profesorado coa participación activa do 

alumnado.  

Na parte práctica traballarase con diferentes tipos de mapas, climogramas, pirámides de 

poboación, gráficos, estatísticas económicas, documentos de textos, material gráfico, …  

O libro de Xeografía e Historia do Consorcio Editorial Galego será o libro de texto de apoio. 

Alén diso recorreremos a outros apoios, quer bibliográficos, quer gráficos (imaxes, mapas, 

power-point, etc.) A fin de reforzar conceptos, e segundo o permita a dinámica da aula, 

recorreremos ao proxectar filmes ou documentais, lectura de textos, e outros recursos 

relacionados co tema explicado.  

 

4. AVALIACIÓN. 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será 

continua, formativa e integradora. 

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o 

adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en 

calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a 

garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

Isto non implica a obrigatoriedade de realizar exames de recuperación específicos das 

diferentes Unidades Didácticas.  

 

Criterios de cualificación 

1.-  En cada unha das  avaliacións realizaranse un mínimo dun exame e  outras probas 

puntuais, en función do tempo que se dispoña e da marcha da materia. A fin de potenciar a 

competencia de expresión oral procurarase ter algunha proba oral. 
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2.- Cada exame ou proba será valorada de 0 a 10 puntos, e nel poderán figurar: conceptos, 

gráficas, debuxos, textos a interpretar, textos para completar, etc. segundo sexa o tema ou 

temas a examinar. A puntuación de cada pregunta quedará refrexada no exercicio. 

3.- A cualificación do exame supón até un mínimo do 80%  no total da nota da avaliación. Os 

exames escritos deberán estar ben presentados, con boa caligrafía, sen emendas nin riscos. A 

fin de contribuír na adquisición da competencia lingüística, poderanse aplicaran os criterios de 

ortografía determinados nos departamentos correspondentes. 

4.- O traballo diario, a consecución dos obxectivos actitudinais e o plan lector terá até un 

máximo do 20% no total da nota da avaliación. 

 O alumnado levará ao día un caderno de traballo para a materia. Nel haberá tres seccións: 

apuntamentos, actividades e vocabulario. Este caderno deberá estar ao día e completo, 

ordenado, ben presentado e seguindo as directrices que indique o profesor; sendo a 

ferramenta que reflicte o traballo diario da/o alumna/o e o interese pola materia. Cada 

avaliación, o profesor, revisará os cadernos e porá unha nota de 0 a 10 puntos, indicándolle ao 

alumno os aspectos  que tería que corrixir.  

Non se recollerá o traballo fóra do día sinalado e a non entrega do traballo suporá un punto 

negativo.  

Esta nota influirá na nota media da avaliación da seguinte maneira:  

NOTA POLO CADERNO PUNTOS PARA A AVALIACIÓN 

 De  0  até   3 puntos                                                                     -1 

De  4 até   5 puntos                                                                     0 

 Un  6  ou  un    7                                                                          0,5 

Un  8  ou un   9                                                                           0,75 

Un  10                                                       1 

 

5.-  O comportamento na aula e actitude ante a materia valora até 0,5 puntos 

6.- O profesor fixará exercicios e diferentes probas para que o alumnado poida recuperar a 

materia pendente. A realización deses exercicios e probas é obrigatoria e o non realizalas pode 

supor a non superación da materia. 

Isto non implica a obrigatoriedade de realizar exames de recuperación específicos das 

diferentes Unidades Didácticas si fose o caso.  

 

Cualificación final 

A cualificación final será a media aritmética da nota das tres avaliacións. No caso de terse 

presentado a algunha recuperación terase en conta a nota do exame de recuperación para 

facer a media. 

A nota do aprobado será o 5. As notas inferiores a 5 implican non superar a materia, xa que o 

redondeo se ten realizado nas respectivas avaliacións. 

Avaliación inicial. 
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Empezarase na  primeira quincena de clases cunha avaliación inicial oral ou/e escrita como 

toma de contacto cos alumnos e para detectar calquera tipo de problemas  en canto se refire a 

coñecementos, actitudes, vocabulario,  expresión, etc... 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes; a partir dela poderemos:  

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou adaptación de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe. Débese ter en conta aquel alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero 

que requira atención específica. 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 

espazos, xestión de tempos para cada grupo  favorecendo a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os 

recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  

 

Avaliación extraordinaria 

A avaliación extraordinaria consistira nun exame cunha parte teórica e outra práctica. Cada 

parte terá diferentes preguntas e formarán dous bloques independentes que se valorarán nun 

50% teoría e 50% práctica. Deixar un bloque sen resposta pode implicar suspender a proba. 

A nota do exame supón o 100% da cualificación. 

 

Avaliación de pendentes 

Faránse dous exames parciais e  unha proba final para os que non acadaran os obxectivos. 

Aqueles que non se presentaran as probas parciais deberán  facer a proba final. Tamén se 

poderá mandar a realización de actividades  dos temas correspondentes a cada exame que 

serán  valorados na cualificación.  As datas de celebración das probas serán comunicadas aos 

titores correspondentes e colocaranse no  taboleiro de información. 

 

5- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Para conseguir que a diversidade non sexa un obstáculo, intentaremos desenvolver a 

autonomía progresiva dos alumnos, tanto no plano individual como no grupal. Para iso 

propoñemos actividades que se deben resolver en equipos de traballo, así como a distribución 

de tarefas compartidas, responsabilidades no grupo, non sen por iso esquecer o traballo 
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individual que nesa etapa debe formar parte do proceso de aprendizaxe do alumnado tendente 

a unha maior autonomía no proceso.  

En función desta proposta, deseñaremos en cada Unidade Didáctica actividades e propostas 

de traballo que permitan superar deficiencias de aprendizaxe, actividades de REFORZO e 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES . Para iso se estudará cada caso particular coa axuda do 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Tamén se satisfará a demanda de aquel grupo de 

alumnos que cunha maior madurez demanden niveis máis complexos (chamadas actividades 

de AMPLIACIÓN).  

a) As actividades de reforzo aparecerán en dous momentos da Unidade Didáctica: ao principio 

dela, onde se interroga sobre os aspectos máis básicos que deben dominar da ESO e que 

serven de punto de partida para a aprendizaxe de novos contidos e ó final de cada Tema no 

que se propoñerán algunhas actividades que vaian dirixidas a reafirmar conceptos, 

procedementos e actitudes que algúns dos alumnos do grupo non asimilaran ben  

b) As actividades de ampliación irán dirixidas a aqueles alumnos que pola súa maior madurez 

intelectual necesiten problemas que lles permitan obter un maior rendemento no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe significativa. Estas actividades serán utilizadas a criterio do profesor, en 

función das súas necesidades educativas. Cada alumno debe aprender en función da súa  

capacidade e a isto se dirixe a diversidade de actividades e de criterios avaliadores.  

 

6- TEMAS TRANSVERSAIS. 

Os temas transversais abranguen contidos de varias disciplinas e o seu tratamento debe ser 

abordado dende a complementariedade. 

Non poden formularse como un programa paralelo ao desenvolvemento do currículo senón 

inserido na dinámica diaria do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Son transversais porque deben impregnar a totalidade das actividades do centro. 

Estes temas son: 

Educación ambiental 

Educación para a paz 

Educación do consumidor 

Educación vial 

Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

Educación para a saúde 

Educación na sexualidade 

Educación cívica e moral 

 

 

7- CONTRIBUCIÓN DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR  

O  fomento da lectura convértese nunha actividade prioritaria para comprender os textos 

escritos, para redactar correctamente e para expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha 

área como Xeografía e Historia a falta de competencia lingüística convértese nun dos principais 
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obstáculos. Parece, polo tanto, preciso fomentar a lectura para garantir a comprensión 

lingüística dos alumnos.  

En primeiro lugar, potenciarase a lectura dos libros de texto así como as páxinas específicas 

dedicadas á lectura.  

Empregaranse textos motivadores, normalmente de carácter narrativo ou periodístico, coa 

finalidade de que os alumnos aprendan Xeografía e Historia non só a través do texto 

expositivo, senón tamén doutros tipos de texto. Así mesmo ensinaráselles aos alumnos a ler 

textos históricos dun xeito pautado. Os alumnos aprenderán a situar os textos no seu contexto 

histórico e xeográfico, e a seleccionar as ideas principais. Por outra banda aprenderán a 

realizar actividades de contraste de fontes e de integración da información de varias fontes.  

En terceiro lugar promoverase que os alumnos lean un conxunto de informacións para que 

formen a súa propia opinión sobre temas polémicos e de debatelos cos seus compañeiros.  

En cuarto lugar intentarase que os alumnos aprendan a identificar os aspectos subxectivos dos 

textos e a reflexionar sobre a función que cumpriron. Ademais analizarán textos de todo tipo: 

políticos, testimoniais, literarios, etc.  

En quinto lugar, proporcionaranse actividades específicas de comprensión lectora para axudar 

aos alumnos a comprender o que len ao mesmo tempo que realizan actividades que os 

axudarán . Estas actividades de comprensión lectora poden ser de varios tipos:  

- Actividades sobre o vocabulario más difícil ou específico. 

- Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de forma explícita no 

texto.  

- Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións entre as ideas 

(causa-efecto, comparación, semellanza ... ), difíciles de descubrir polos alumnos, pois adoitan 

estar ocultos no texto.  

- Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas, etc., ferramentas que son moi útiles 

para comprender e estudar. 

- Actividades en que se pide ós alumnos que dean a súa opinión persoal e que implican a 

transformación do estudado en coñecemento propio.  

Participación do profesor desta materia no Plan Lector do Centro de acordo ao 

calendario recomendado polo/a  responsable  do Proxecto Lector.  Este Plan Lector que 

contempla 50 minutos de lectura semanal e  no cal participaremos  

O profesor cooperará guiando, informando, interpretando, aclarando, explicando todas as 

dificultades  que  se orixinen na lectura ao longo da clase . O mesmo tempo dará exemplo 

nesta actividades de toda a clase. 

A lectura será realizada mantendo as normas de clase (en silencio, boa postura, etc). 

O alumnado pode usar os dicionarios da clase ou solicitar a información do profesor. 

 

A fin de contribuír ao proxecto lector do centro proporemos a lectura e posterior análise crítico 

de pequenos textos relacionados coa materia.  
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8- INTEGRACIÓN DAS TIC  

As novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do proxecto 

educativo actual. Por unha banda, a aparición de Internet supuxo unha revolución na forma de 

procurar e tratar a información, ata o punto de que se ten convertido na principal fonte de 

información para case todos; por iso, cómpre que Iles ensinemos aos alumnos a manexar 

Internet e a aproveitar as posibilidades que ofrece para a nosa materia. As novas tecnoloxías 

ábrenlles novos camiños e formas de traballar na clase, que poden resultar motivadoras para 

os alumnos e moi potentes desde o punto de vista didáctico. As posibilidades de traballar coas 

novas tecnoloxías  son varias,  cada profesor pode elixir, segundo os seus gustos e 

necesidades. 

 Pódese recorrer a Internet para buscar información sobre actividades ou diversos 

aspectos da materia. 

 Empregaránse recursos multimedia, con presentacións audiovisuais para cada un dos 

temas do libro. Estas presentacións poden proxectarse de dúas maneiras: ben nun 

encerado dixital, se o houbera,  ben simplemente cun ordenador e un canón. Estas 

presentacións poden  incluír animacións, vídeos, imaxes, esquemas, textos e 

actividades que poden proxectarse ao longo da explicación na clase e que, sen dúbida, 

farán máis rica e interesante a exposición. 

 Pódense empregar proxectos específicos de investigación en Internet: as WebQuests. 

Trátase de grandes propostas de investigación que os alumnos realizarán en grupo e 

que ocuparán varias clases. Cada investigación supón a elaboración dun traballo sobre 

un tema do curso cuxa información debe buscarse en Internet. As WebQuests poden 

servir para traballar algúns temas do curso cunha metodoloxía indagadora, diferente da 

tradicional metodoloxía expositiva común na nosa materia, ao mesmo tempo que lles 

ensinan aos alumnos a procurar información en Internet e a traballar en grupo. 

 Visualización de diferentes videos, CD-Rom etc… 

 

 

9- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E/OU EXTRAESCOLARES  

A desenvolver cando estean organizadas, presentando para aprobación do Departamento e do 

Consello Escolar. 

 

10. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA 

DOCENTE.  

O alumno/ é capaz de: 

1. Localizar lugares ou espazos nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas e 

obter información sobre o espazo representado a partir da lenda e da simboloxía. Elaborar e  

interpretar mapas sinxelos iniciándose no emprego de recursos informáticos.  

2. Localizar nun mapa os elementos básicos que configuran o medio físico mundial, de 

España e de Galicia, caracterizando os trazos que predominan nun espazo concreto.  



 

Programación de Xeografía e Historia, 2º ESO. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                    55 

 

3. Comparar os rasgos físicos máis destacados (relevo, clima, augas e elementos 

bioxeográficos) que configuran os grandes medios naturais do planeta, con especial referencia 

a Galicia, localizándoos no espazo representado e analizando exemplos das paisaxes que 

resultan da actividade humana.  

4. Interpretar a paisaxe do seu contorno, identificando os seus trazos característicos e 

relacionando elementos físicos, recursos e formas de asentamento rurais ou urbanos.  

5. Identificar e explicar exemplos de riscos e de impactos que a acción humana ten sobre 

o medio, analizando as súas causas e efectos, e proporcionando medidas e condutas para 

prevelos e limitalos, facendo unha especial referencia ao ámbito galego.  

6. Utilizar as convencións e unidades cronolóxicas e as nocións de evolución e cambio, 

aplicándoas a feitos e procesos referidos á prehistoria e historia antiga do mundo, da Península 

Ibérica e de Galicia.  

7. Identificar e expoñer os cambios que supuxo a revolución neolítica na evolución da 

humanidade e valorar a súa importancia e as súas consecuencias ao comparalos cos 

elementos que conformaron as sociedades cazadoras e recolectoras.  

8. Diferenciar os trazos que caracterizan algunha das primeiras civilizacións urbanas e a 

civilización grega, identificando os elementos orixinais desta última e valorando aspectos 

relevantes da súa contribución á civilización occidental.  

9. Comprender os trazos característicos da cultura castrexa, a área xeográfica na que se 

desenvolveu e a súa particular forma de ocupación do territorio.  

10. Caracterizar os trazos da organización política, económica e social da civilización 

romana na súa época de expansión, valorando a transcendencia da romanización na Hispania 

e na Gallaecia e a pervivencia do seu legado.  

11. Realizar unha lectura comprensiva de fontes de información e comunicar a información 

obtida de forma correcta por escrito. 

 

Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

A programación é revisada ao longo de todo o curso escolar nas sucesivas reunións do 

Departamento que se realizan mensualmente, con especial fincapé na reunión final, tralo 

remate do curso académico. 

A fin de avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, ao final de cada avaliación o profesor 

entregará ao alumnado unha ficha (ANEXO I) para que se cubra de forma anónima. 

 

 

 
ANEXO I: Cuestionario  alumnado para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

 

1.- A disciplina respostou as túas espectativas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  
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2.-  Consideras que a disciplina é de utilidade para a túa vida diaria? 

 

Nada   

Poco   

Bastante  

Mucho  

 

3.-  Consideras que foi de utilidade para outras disciplinas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

4.-  Os temas abordados resultan aplicábeis distintos aspectos do teu desenvolvemento persoal e  

académico? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

5.-  Consideras que as temáticas abordadas foron axeitadas? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

6.- Consideras axeitada a metodoloxía empregada? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

7.-  Consideras axeitada a secuencia dos temas tratados? 

 

Si  

No  

Por que? 

 

 

8.-  Valora a parte práctica 

 

 
Moi mala  Mala Boa Moi boa 

Metodoloxía empregada     
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Adaptación aos contidos     

Reforzo da parte teórica     

Aclaración de dúbidas     

  

 

9.- Valora a actuación do profesor con respecto aos seguintes aspectos: 

 

 
Moi mal  Mal Ben Moi ben 

Metodoloxía empregada     

Desenvolvemento dos contidos     

Claridade da exposición     

Atención persoal aos alumnos     

Aclaración de dúbidas     

  

10. Como mellorarías a disciplina? 

 



 

I.E.S. OTERO PEDRAYO - OURENSE 

 

PROGRAMACIÓN DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

XEOGRAFIA E HISTORIA DE ESPAÑA 

II ESO 

 

CURSO 2018-2019 

 

Materia impartida polo profesor 

José Cacheiro Fernández 

 

 

Profesorado do Departamento 

Ramón Estévez Barreira 

Agustina Rodríguez Viña 

Daniel Lorenzo Valdivieso 

José Cacheiro Fernández 

Carolina Súarez García  

José Vázquez-Monjardín 

Álvaro Pérez Cancelas 
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1- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño 2015 (DOG 29-VI-2015), fixa entre os obxectivos para a 

Educación Secundaria Obrigatoria: Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura 

e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 

mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

O alumnado debe acadar o coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu 

funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o 

espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu 

achéganos datos sobre o pasado, cuxa análise conxunta favorecen a compresión dos 

diferentes acontecementos que ao longo do tempo construíron o noso presente. 

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixos vertebradores para o 

coñecemento da sociedade, xa que abranguen a realidade humana e social dende unha 

perspectiva global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos 

feitos sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención 

doutras disciplinas como a economía, a socioloxía, a ecoloxía ou a historia da arte, que 

achegan análises diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo 

alumnado na educación primaria; favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e 

os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as 

escalas de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar 

aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a 

realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa 

orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é 

moi salientábel. 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 tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia 

matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en Xeografía); 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 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 Xeografía e Historia, pois presentan unha dimensión 

instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 
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A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo 

dos dous ciclos de ESO. A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O 

medio físico" e "O espazo humano".  

 

2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Obxectivos de etapa  

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

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

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e  a solidariedade entre as persoas e 

os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 

ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 

e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 
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Competencias clave:  

1.   Comunicación lingüística (CCL). 

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

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Secuenciación e temporalización. 

 

A HISTORIA 
 

 

1. Pobos bárbaros e reinos xermánicos 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 Os trazos básicos e comúns dos pobos bárbaros. 
 A identificación dos principais pobos bárbaros que realizaron os grandes 

movementos de poboación entre os séculos III e V. 
 Os cambios que se orixinaron como consecuencia das grandes migracións do 

século V. 
 A transformación do mapa de Europa pola creación dos novos reinos 

xermánicos no espazo do imperio romano de occidente. 
 As principais características e realizacións dos reinos xermánicos asentados na 

península ibérica: os suevos e os visigodos. 
 O imperio de Xustiniano I como intento de recuperar a perdida unidade do 

imperio romano. 
 O estudo da arte bizantina a través dun edificio singular: Santa Sofía de 

Constantinopla 
 A técnica de traballo de análise e comentario de fontes diversas de información 

histórica. 
 
Carga Horaria: 9 sesións  
 
OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAV

E 
a, b, c, e, f, g, 

h 
l 

1.1.Os pobos 
bárbaros e as 
grandes 
invasións 

-Os bárbaros 
-As grandes 
invasións 

 1.1.Coñecer 
os trazos 
básicos e 
comúns dos 
pobos 
bárbaros e 
valorar os 

 1.1.1.Define o 
concepto de 
pobos bárbaros. 

 1.1.2.Identifica 
os trazos 
comúns e 
característicos 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
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cambios que 
se orixinaron 
como 
consecuencia 
das grandes 
migracións do 
século V. 

dos pobos 
bárbaros. 

 1.1.3.Analiza 
información de 
mapas 
históricos. 

 1.1.4.Localiza 
información e 
redacta unha 
breve biografía 
do máis 
destacado dos 
dirixentes dos 
hunos: Atila. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

1.2.Os reinos 
xermánicos 

-Os 
xermanos 
-A 
fragmentació
n do imperio 
romano de 
occidente 

 1.2.Valorar o 
impacto da 
fragmentación 
da unidade do 
imperio 
romano e a 
nova 
situación 
provocada 
polos reinos 
xermánicos. 

 1.2.1.Localiza o 
asentamento dos 
principais pobos 
xermánicos. 

 1.2.2.Identifica 
os trazos 
comúns e 
característicos 
dos pobos 
xermánicos. 

 1.2.3.Valora os 
cambios 
políticos e 
territoriais 
derivados da 
fragmentación 
do imperio 
romano. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
ñ 

1.3.O reino 
suevo 

-A chegada e 
o 
asentamento 
en Gallaecia 
-A expansión 
do reino 
-A 
desaparición 
do reino 
suevo 

 1.3.Coñecer e 
valorar a 
chegada, 
asentamento, 
expansión e 
fin dos reinos 
suevo de 
Gallaecia e 
visigodo de 
Toledo. 

 

 1.3.1.Identifica 
as 
circunstancias 
nas que se 
asentaron os 
suevos en 
Gallaecia. 

 1.3.2.Valora o 
impacto da 
formación do 
novo reino no 
noroeste 
peninsular. 

 1.3.3.Describe 
os trazos 
básicos do reino 
visigodo de 
Toledo.  

CSC 
CAA 
CCL 
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a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

1.4.O reino 
visigodo de 
Toledo 

-Os visigodos 
en Hispania 
-O reino 
visigodo 

 Identificar os 
trazos e 
realizacións 
do reino 
visigodo na 
península 
ibérica. 

 1.4.1.Elabora un 
mapa 
conceptual cos 
trazos básicos 
das realizacións 
do reino 
visigodo. 

 1.4.2.Valora as 
realizacións 
máis destacadas 
do reino 
visigodo.  

CSC 
CAA 
CCL 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 

1.5.O imperio de 
Xustiniano I 

-O imperio 
romano de 
oriente 
-A obra de 
Xustiniano I 
 

 

 1.5.Identificar 
e valorar os 
intentos do 
emperador de 
oriente, 
Xustiniano I, 
de restaurar a 
perdida 
unidade do 
imperio 
romano. 

 1.5.1.Comprend
e as razóns que 
explican a 
pervivencia do 
imperio romano 
de oriente. 

 1.5.2.Valora os 
proxectos de 
Xustiniano I 
para restaurar a 
unidade política 
do 
Mediterráneo. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 

1.6.Analizamos: 
a arte bizantina a 
través dun 
edificio singular: 
Santa Sofía de 
Constantinopla 

 1.6.Coñecer e 
valorar a 
realización de 
Santa Sofía de 
Constantinopl
a 

 1.6.1.Identifica 
os elementos 
característicos 
da arte 
bizantina. 

CCEC 
CSC 
CAA 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

1.7.Traballamos 
con: as fontes de 
información 
histórica 

 1.7.Diferencia
r os diversos 
tipos de 
fontes de 
información 
que empregan 
os 
historiadores. 

 1.7.1.Clasifica 
diversas fontes 
de información 
segundo a súa 
procedencia e a 
súa presentación 
ou formato. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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2. A Europa feudal 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 A situación xeral de Europa como consecuencia do nacemento e expansión 

dunha nova relixión –o islam- e das invasións dos normandos. 

 A formación dun novo imperio, o de Carlomagno. 
  Os trazos xerais do feudalismo. 
 As modalidades básicas de explotación do territorio na Europa feudal. 
 A sociedade estamental medieval. 
 A organización e funcións da monarquía feudo-vasalática. 
 O estudo dun fenómeno da época: as cruzadas. 
 A técnica de traballo de análise e comentario de documentos escritos. 

 
Carga Horaria: 12 sesións  
 
OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAV

E 
a, b, c, e, f, g, 

h 
l 

2.1.Os inicios da 
Idade Media: a 
expansión do 
islam e as 
invasións 
normandas 

-Nacemento e 
expansión do 
islam 
-As invasións 
normandas 

 

 2.1.Coñecer a 
situación xeral 
da Europa 
occidental nos 
comezos da 
Idade Media, 
valorando a 
presenza dos 
pobos 
xermánicos, a 
expansión do 
islam e as 
invasións 
normandas. 

 

 2.1.1.Coñece 
os principios 
básicos do 
islam. 

  
2.1.2.Compren
de as orixes do 
islam e o seu 
alcance 
posterior. 

 2.1.3.Describe 
as 
características 
da arte do 
islam. 

 2.1.4.Caracteri
za os trazos 
básicos das 
invasións 
normandas. 

 2.1.5.Interpreta  
mapas de 
fluxos. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 

2.2.Un novo 
imperio: 
Carlomagno 

-Organización 
e control -

 2.2.Valorar a 
formación do 
imperio de 
Carlomagno e 
as súas 

 2.2.1.Valora os 
obxectivos e 
principais 
realizacións do 
imperio de 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 
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Transformació
ns socio-
económicas  
-As relacións 
co a Igrexa 
-Actividade 
cultural 

achegas 
culturais. 

 

Carlomagno. 
 2.2.2.Investiga 

sobre o premio 
Carlomagno. 

 

CSIEE 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

2.3.O feudalismo 
-Orixe e 
evolución 
-Trazos xerais 

 2.3.Identificar 
os trazos 
xerais do 
feudalismo. 

 2.3.1.Define o 
concepto de 
feudalismo. 

 2.3.3.Elabora 
un mapa 
conceptual cos 
trazos básicos 
do feudalismo. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

2.4.A explotación 
do territorio e o 
réxime señorial 

-A explotación 
do señorío 
-O réxime 
señorial 

 

 2.4. Analizar 
as 
modalidades 
básicas da 
explotación 
do territorio 
na Europa 
feudal. 

 

 2.4.1.Compren
de as relacións 
entre 
propietarios e 
traballadores 
da terra. 

 2.4.2. 
Interpreta 
textos escritos 
e imaxes 
relacionadas 
coas relacións 
feudais de 
dependencia.  

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

2.5.A pirámide 
feudal 

-Sociedade 
estamental 
-Os que 
defenden: a 
nobreza 
-Os que rezan: 
o clero 
-Os que 
traballan: 
campesiños e 
artesáns 
-A condición 
das mulleres 

 2.5.Comprend
er os trazos 
básicos da 
sociedade 
feudal. 

 2.5.1.Caracteri
za a sociedade 
feudal  e as 
relacións entre 
señores e 
campesiños. 

 2.5.2.Describe 
os trazos e a 
relación entre 
os diversos 
grupos da 
sociedade 
estamental. 

 2.5.3.Valora a 
condición das 
mulleres na 

CSC 
CAA 
CCL 
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Idade Media.  
a, b, c, e, f, g, 

h 
l 

2.6.A monarquía 
feudo-vasalática 

-Monarcas e 
señores 
-A 
fragmentación 
da autoridade 
dos reis 

 2.6.Caracteriz
ar a 
organización e 
as funcións da 
monarquía 
feudo-
vasalática. 

 

 2.6.1.Explica a 
organización e 
funcionamento 
da monarquía 
feudal. 

 2.6.2.Valora as 
relacións 
sociais propias 
do feudalismo. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 

2.7.Analizamos: 
un fenómeno da 
época, as cruzadas 

 2.7.Comprend
er e valorar un 
fenómeno da 
época: as 
cruzadas. 

 

 2.7.1.Coñece a 
significación e 
principais 
actuacións das 
diferentes 
cruzadas 
medievais. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

2.8.Traballamos 
con: documentos 
escritos 

 2.8. Analizar e 
comentar 
documentos 
escritos. 

 2.8.1.Analiza e 
comenta 
documentos 
escritos. 

 

CSC 
CAA 
CCL 

 

 
 

 
 

3. A Europa do románico 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 Os trazos xerais da cultura medieval en Europa occidental durante a Alta Idade 

Media, valorando a súa evolución e as innovacións máis destacadas. 
 Os trazos básicos da arte prerrománica cristiá na península ibérica 
 As características máis destacadas e identificativas do estilo románico. 
 Os elementos que caracterizan a arquitectura, a escultura e a pintura románica. 
 A significación do Camiño de Santiago como vía de peregrinación e de 

intercambio de ideas e mercadorías. 
 A significación do Pórtico da Gloria da catedral compostelá a través da 

observación, análise e comentario das esculturas máis representativas 
 A técnica de elaboración de mapas conceptuais. 

 
Carga Horaria: 8 sesións  
 
OBXECTIVO CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES COMP. 
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S AVALIACIÓN DE 
APRENDIZAXE 

CLAV
E 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 
 

3.1.A cultura 
europea na Alta 
Idade Media 

-Da 
fragmentació
n á unidade 
cultural 
-O mosteiro, 
centro 
cultural 
-O papel da 
orde 
monástica 
dos bieitos 
-O labor dos 
copistas, 
trabadores e 
xograres 
-O cisma da 
Igrexa 

 3.1.Coñecer e 
valorar os 
trazos xerais 
da cultura 
medieval en 
Europa 
occidental na 
alta Idade 
Media. 
 

 3.1.1.Recoñece 
os trazos 
básicos da 
cultura da 
Europa 
occidental na 
Idade Media. 

 3.1.2.Valora a 
función dos 
mosteiros na 
Idade Media. 

  
3.1.3.Compren
de a 
significación do 
cisma de 
oriente. 

 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 

3.2.A arte 
prerrománica na 
península ibérica 

-Arte 
hispano-
visigoda 
-Arte 
asturiana 
-Arte 
mozárabe 

 

 3.2.Identificar 
os trazos 
básicos das 
diferentes 
manifestacións 
da arte 
prerrománica 
na península 
ibérica. 
 

 3.2.1.Identifica 
os elementos 
característicos 
dos estilos 
prerrománicos 
peninsulares 

 3.2.2.Valora a 
significación da 
arte no contexto 
xeral da cultura. 

 3.2.3.Localiza  
e analiza obras 
de arte do 
prerrománico 
peninsular. 

 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 

3.3.A arte 
románica 

-Trazos 
xerais 
-As 
construcións 
relixiosas e 
civís 
-A 
decoración 
escultórica 
-Frescos e 

 3.3.Identificar 
e describir os 
elementos 
característicos 
da arte 
románica. 

 

 3.3.1.Localiza 
elementos 
propios da arte 
románica en 
diferentes tipos 
de obras. 

 3.3.2.Valora as 
manifestacións 
da arte 
románica no 
contexto da 
sociedade que 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 
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miniaturas 
 

as creou. 
 3.3.3.Define 

termos 
artísticos 
propios do 
románico 

 3.3.4.Seleccion
a, analiza e 
comenta obras 
de arte 
románicas. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 
ñ 

3.4.O Camiño de 
Santiago 

-O apóstolo 
Santiago e 
Galicia 
-O Camiño, 
ruta de 
peregrinació
n 
-O Camiño, 
ruta cultural, 
artística e 
comercial 

 

 3.4.Explicar a 
orixe, 
desenvolveme
nto e 
significación 
desta ruta de 
peregrinación. 

 3.4.1.Describe 
as causas do 
inicio da 
peregrinación a 
Santiago. 

 3.4.2.Busca 
información 
sobre as 
características 
da 
peregrinación e 
das rutas máis 
frecuentadas. 

 3.4.3.Valora o 
Camiño de 
Santiago como 
vía de 
penetración 
cultural, 
artística e 
cultural. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
n 
ñ 

3.5.Analizamos: 
o pórtico da 
Gloria da 
catedral 
compostelá 

 3.5.Coñecer e 
valorar a 
grande obra 
escultórica do 
Pórtico da 
Gloria. 

 3.5.1.Valora a 
calidade 
artística da obra 
do mestre 
Mateo na 
catedral 
compostelá. 

 3.5.2.Describe 
personaxes e 
escenas do 
pórtico da 

CCEC 
CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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Gloria. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

3.6.Traballamos 
con: mapas 
conceptuais 

 3.6.Comprend
er o concepto e 
a mecánica de 
elaboración 
dos mapas 
conceptuais  

 3.6.1.Elabora 
un mapa 
conceptual 
sobre contidos 
determinados. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 

 
 

 

4. Renovación e crise no mundo feudal 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 As principais transformacións que tiveron lugar no ámbito agrario a partir dos 

séculos XI-XII. 
  O auxe do comercio durante os últimos séculos da Idade Media. 
 O renacer das cidades e o crecente papel da burguesía. 
 O proceso de recuperación e fortalecemento do poder dos reis. 
 As principais dificultades dos séculos XIV e XV, destacando o impacto da 

mortífera Peste Negra, os múltiples conflitos bélicos e os de carácter social. 
 A organización e as competencias dos centros de produción fabril urbana: os 

gremios. 
 A técnica de traballo para analizar e comentar mapas históricos. 

 
Carga Horaria: 12 sesións  
 
OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAV

E 
a, b, c, e, f, g, 

h 
l 

4.1.Renovación 
agraria e 
crecemento 
demográfico 

-A expansión 
da agricultura 
-O crecemento 
da poboación 
-
Transformació
ns sociais 

 4.1.Comprend
er e valorar as 
transformació
ns máis 
significativas 
no mundo 
agrario 
medieval e as 
súas 
consecuencias 
na 
demografía. 
 

 4.1.1.Identifica 
os mecanismos 
empregados na 
Idade Media 
para aumentar 
a produción e 
os rendementos 
agrícolas. 

  4.1.2.Analiza 
e comenta a 
evolución da 
demografía na 
Europa feudal. 

 4.1.3.Analiza e 
valora  os 
cambios 
sociais 
consecuencia 
do crecemento 
da poboación. 

CSC 
CAA 
CCL 
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a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

4.2.O 
desenvolvemento 
comercial 

-A 
reactivación 
do comercio 
-Mercados e 
feiras 
-Novos medios 
de transporte 

 

 4.2.Identificar 
as 
innovacións 
que 
permitiron o 
auxe 
comercial na 
baixa Idade 
Media. 
 

 4.2.1.Explica 
as causas da 
renovación do 
comercio 
europeo a 
partir do século 
XII. 

 4.2.2.Localiza 
en mapas as 
zonas de maior 
desenvolvemen
to comercial na 
Europa dos 
séculos XIV e 
XV. 

  4.2.3.Valora a 
concesión de 
vantaxes 
comercias para 
unha vila ou 
cidade na 
Idade Media. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

4.3.O renacer 
urbano 

-Vellas e 
novas cidades 
-O goberno 
das cidades 
-Ascenso da 
burguesía 
-A 
organización 
do traballo 
urbano 

 4.3.Entender o 
proceso de 
renovación 
urbana 
medieval e 
valorar o 
papel 
determinante 
xogado pola 
nacente 
burguesía. 

 

 4.3.1.Valora as 
causas e 
consecuencias 
do 
renacemento 
urbano 
medieval. 

  4.3.3.Describe 
as actividades 
predominantes 
da burguesía e 
o seu papel no 
renacer das 
cidades. 

 4.3.4.Localiza 
e comenta a 
existencia de 
restos 
medievais na 
localidade 
propia ou 
próxima. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

4.4.A 
consolidación das 
monarquías 

-A 
recuperación 
do poder dos 

 4.4.Comprend
er o proceso 
de 
recuperación e 
fortalecement
o dos poderes 

 4.4.1.Describe 
medidas 
empregadas 
polos monarcas 
para consolidar 

CSC 
CAA 
CCL 
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monarcas 
-A oposición 
nobiliaria 
-O apoio 
burgués 

dos monarcas. o seu poder. 

 4.4.2.Valora a 
existencia dun 
sistema de 
limitación do 
poder dos 
monarcas en 
Inglaterra.  

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

4.5.As dificultades 
dos séculos XIV e 
XV 

-Fames e 
pestes 
-A 
conflitividade 
bélica 
-Revoltas 
sociais 
-Cara á fin 
dunha época 

 4.5.Entender o 
impacto 
socio-
económico 
provocado 
polas diversas 
crises que 
afectaron a 
Europa a 
finais da 
Idade Media. 

 4.5.1. 
Identifica as 
causas e 
consecuencias 
da Peste Negra. 

 4.5.2.Compren
de os 
principais 
motivos dos 
enfrontamentos 
bélicos e 
sociais durante 
os séculos XIV 
e XV. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

4.6.Analizamos: 
os gremios 
medievais 

 4.6.Valorar a 
existencia dos 
gremios 
medievais e 
coñecer a súa 
organización 
de finalidade. 

 4.6.1.Describe 
a organización 
gremial e 
valora o seu 
papel durante a 
Idade Media. 

 4.6.2.Localiza 
en planos 
urbanos as 
pegadas da 
organización 
gremial. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

4.7.Traballamos 
con: mapas 
históricos 

 4.7.Analizar e 
comentar 
mapas 
históricos. 

 4.7.1.Analiza e 
comenta mapas 
históricos. 

CSC 
CAA 
CCL 
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5. A Europa do gótico 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 Os trazos xerais da cultura medieval en Europa occidental durante a Baixa Idade 

Media, destacando as innovacións máis significativas. 
 As características máis destacadas e identificativas do estilo gótico. 
 Os elementos que caracterizan a arquitectura, a escultura e a pintura gótica. 
 As manifestacións máis destacadas da arte gótica en Galicia. 
 A significación da catedral de León como exemplo dunha catedral gótica a 

través da observación, análise e comentario dos seus aspectos máis destacados. 
 A técnica de observación, análise e comparación de estilos artísticos.  

 
Carga Horaria: 8 sesións  
 
OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS 

DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 
 

5.1.A cultura 
europea na Baixa 
Idade Media 

-O crecente 
papel das 
cidades 
-A nova 
espiritualidade. 
As ordes 
mendicantes 
-Papas en 
Aviñón e 
Cisma de 
Occidente 
-As 
universidades 
e a imprenta 
-Cabaleiros e 
poetas 

 5.1. Valorar 
as formas 
culturais e 
artísticas 
propias dos 
séculos 
finais da 
Idade 
Media. 

 5.1.1.Describe 
as 
manifestacións 
culturais e 
artísticas no 
contexto da 
renovación 
urbana. 

 5.1.2.Valora a 
invención da 
imprenta na 
divulgación da 
cultura. 

 5.1.3.Identifica 
as causas e 
circunstancias 
do cisma de 
occidente. 

 5.1.4.Entende e 
participa no 
debate que 
recrea unha 
sesión 
escolástica. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 

5.2.A arte gótica 
-Trazos xerais 

 

 5.2. 
Identificar e 
describir os 
elementos 
característic
os da arte 
gótica. 

 5.2.1.Identifica 
os elementos 
característicos 
da estética 
gótica. 

 5.2.2.Relaciona 
as 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 
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 manifestacións 
artísticas cos 
cambios nas 
mentalidades da 
Baixa idade 
Media. 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 

5.3.A catedral, 
símbolo da 
arquitectura gótica 

-Elementos e 
características 

 
 

 5.3.Analizar 
a catedral 
como a obra 
máis 
representati
va da 
arquitectura 
gótica. 

 

 5.3.1.Identifica 
elementos da 
arquitectura 
gótica. 

 5.3.3.Define 
termos artísticos 
da arquitectura 
gótica. 

 5.3.4.Valora a 
catedral como a 
obra máis 
representativa 
da arquitectura 
gótica. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 

5.4.As artes 
figurativas 

-Naturalismo e 
volume na 
escultura 
-Pintura ao 
óleo e 
vidreiras 
 

 

 5.4.Analizar 
e comentar 
obras 
representati
vas das 
artes 
figurativas 
do estilo 
gótico. 

 5.4.1.Identifica 
elementos da 
escultura e da 
pintura gótica. 

 5.4.2.Valora as 
novas técnicas 
pictóricas. 

 5.4.3.Analiza e 
comenta obras 
escultóricas e 
pictóricas 
representativas 
da arte gótica. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 
ñ 

5.5.O gótico en 
Galicia 

-Franciscanos 
e dominicos 
-A influencia 
do mestre 
Mateo 
-Escaseza de 
pintura 

 

 5.5.Coñecer 
as 
manifestaci
óns máis 
destacadas 
da arte 
gótica 
conservadas 
en Galicia. 

 5.5.1.Identifica 
características 
propias do 
gótico galego. 

 5.5.2.Compara 
e valora obras 
góticas 
realizadas en 
Galicia.  

 5.5.3.Selecciona 
algunha obra  

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 
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do gótico 
galego existente 
no seu contorno 
para analizala e 
valorala. 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 

5.6.Analizamos: 
unha catedral 
gótica, a de León 

 5.6.Coñecer 
e valorar 
unha obra 
destacada 
da 
arquitectura 
gótica en 
España. 

 5.6.1.Analiza e 
valora a 
catedral de 
León como obra 
representativa 
da arquitectura 
gótica.  

CCEC 
CSC 
CAA 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 

5.7.Traballamos 
con: comparación 
de estilos artísticos 

 5.7.Analizar 
e comparar 
estilos 
artísticos 
representati
vos da 
Idade 
Media. 

 5.7.1.Identifica, 
analiza e 
compara obras 
representativas 
da arte 
románica e da 
arte gótica, 
estilos 
representativos 
da Idade Media. 

CCEC 
CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 
 
 
 
 

 

6. A península ibérica na Idade Media. O reino de Galicia 

 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 A singularidade da historia da Idade Media na península ibérica, marcada pola 

convivencia de cristiáns e musulmáns. 
 As características do dominio musulmán, destacando o esplendor alcanzado 

durante as épocas do emirato e do califato. 
 A lenta recuperación, por parte dos cristiáns, do territorio dominado polos 

musulmáns, proceso que recibiu o nome de Reconquista.  
 A formación e evolución dos diferentes reinos e coroas cristiáns peninsulares, 

prestando especial atención ao reino de Galicia.  
 As dificultades demográficas, políticas e sociais dos séculos XIV e XV. 
 Un conflito político e social específico de Galicia: a revolta dos irmandiños. 
 A técnica de traballo para elaborar eixes cronolóxicos ou liñas do tempo. 

 
Carga Horaria: 10 sesións  
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OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS 
DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAV

E 
a, b, c, e, f, g, 

h 
l 
 
 

6.1.O dominio 
musulmán 

-Conquista e 
ocupación da 
península 
ibérica 
-Emirato e 
califato de 
Córdoba 
-Os reinos de 
taifas 
-
Desenvolvemen
to cultural, 
científico e 
artístico 

 6.1. 
Comprender 
a 
especificida
de da 
historia 
medieval 
peninsular 
debida á 
longa 
presenza do 
dominio 
musulmán. 
 

 6.1.1.Elabora 
un eixe 
cronolóxico 
que reflicta a 
presenza 
musulmá na 
península 
ibérica. 

 6.1.2.Identifica 
as 
características 
do califato 
cordobés. 

 6.1.3.Coñece as 
características 
da arte 
musulmá na 
península 
ibérica e as 
realizacións 
máis 
destacadas. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 

CMCC
T 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

6.2.A expansión 
cristiá 

-Orixe e 
formación dos 
reinos cristiáns 
-A Reconquista 
-A repoboación 
do territorio 
reconquistado 
-A expansión 
mediterránea 

 6.2.Analizar 
as 
característic
as do 
proceso 
reconquistad
or. 
 

 6.2.1.Define o 
concepto de 
Reconquista. 

 6.2.2.Analiza e 
comenta mapas 
históricos 
referidos ao 
proceso 
reconquistador. 

 6.2.3.Compara 
diferentes 
formas de 
repoboación 
cristiá. 

 6.2.4.Valora a 
expansión 
mediterránea 
da Coroa de 
Aragón.  

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
 

6.3.Sociedade e 
monarquía feudal 

-A sociedade 
feudal 
-A monarquía 
feudo-vasalática 

 6.3.Describi
r a 
formación 
dos 
diferentes 
reinos e 

 6.3.1.Describe 
as 
características 
da monarquía 
feudo-
vasalática 

CSC 
CAA 
CCL 
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coroas 
cristiás e as 
relacións 
sociais 
derivadas do 
sistema 
feudo-
vasalático. 

 

peninsular e as 
diferenzas 
existentes nas 
coroas de 
Castela e 
Aragón. 

 6.3.2.Coñece as 
circunstancias 
do nacemento 
das Cortes e as 
súas funcións 
na Idade Media 
peninsular. 

 6.3.3.Clasifica 
e caracteriza 
correctamente 
os individuos 
no seu 
estamento. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

6.4.Desenvolvemen
to rural e urbano 

-Predominio da 
economía rural 
-
Desenvolvemen
to urbano e 
comercial 

 6.4.Identific
ar as causas 
e 
consecuenci
as do 
desenvolve
mento 
económico e 
urbano 
peninsular. 

 6.4.1.Identifica 
e escribe as 
principais 
actividades 
económicas 
dos reinos 
cristiáns 
peninsulares. 

 6.4.2.Compren
de as 
circunstancias 
que 
favoreceron as 
transformación
s económicas 
medievais na 
península 
ibérica. 

 6.4.3.Analiza e 
valora as 
circunstancias 
da creación de 
novas formas 
comerciais.  

CSC 
CAA 
CCL 

CMCC
T 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
ñ 

6.5.A Galicia 
medieval 

-A presenza 
musulmá en 
Galicia 

 6.5.Coñecer 
e valorar a 
formación 
do reino 
medieval de 

 6.5.1.Coñece e 
valora as 
circunstancias 
nas que Galicia 
foi reino 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
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-A inseguridade 
nas costas 
-O reino de 
Galicia 
-Os señores de 
Galicia 
-A era 
compostelá 
-Labregos e 
burgueses 
-Crises políticas 
e sociais 

Galicia e as 
súas 
característic
as 
específicas.  

independente. 
 6.5.2.Identifica 

e caracteriza os 
grupos sociais 
na Galicia 
medieval. 

 6.5.3.Valora a 
xestión do 
bispo Xelmírez 
como bispo 
compostelán. 

 6.5.4.Describe 
as 
características 
dos foros 
galegos .  

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
ñ 

6.6.Analizamos: a 
rebelión irmandiña 

 6.6.Coñecer 
e valorar un 
conflito 
político e 
social 
específico 
de Galicia: a 
revolta dos 
irmandiños. 

 

 6.6.1.Coñece a 
orixe, 
evolución e 
consecuencias 
da revolución 
irmandiña. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

6.7.Traballamos 
con: eixes 
cronolóxicos 

 6.7.Practicar 
a técnica de 
traballo de 
elaboración 
de eixes 
cronolóxicos 
ou liñas do 
tempo. 

 6.7.1.Elabora 
un eixe 
cronolóxico 
coas datas e 
feitos máis 
significativos 
da Idade 
Media. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCC
T 

 
 
 

 

7. As paisaxes naturais de España 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 O relevo peninsular e insular e a composición predominante do seu rochedo. 
 As vertentes hidrográficas: cantábrica, atlántica e mediterránea, coas súas 

características e as correspondentes cuncas. 
 Os elementos e os factores que configuran os climas. 
 A diversidade climática de España. 
 Os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico español. 
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 As paisaxes humanizadas e os problemas ambientais provocados pola acción do 
ser humano e as súas consecuencias. 

 Os retos ambientais que afronta España. Os espazos naturais protexidos. 
 A diversidade de bens naturais que existen en España, recoñecidos pola 

UNESCO. 
  A técnica de traballo de análise e comentario de climogramas. 
 

Carga Horaria: 10 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, h 
 

7.1.As grandes 
unidades do 
relevo español 

-A Meseta e 
as unidades 
interiores 
-Os bordes 
montañosos 
da Meseta 
-As unidades 
exteriores á 
Meseta 
-O 
arquipélago 
canario 

 7.1.Situar no 
mapa de 
España as 
unidades e os 
elementos 
principais do 
relevo 
peninsular e 
insular 
identificando 
as súas 
característica
s xerais. 

 
 

 7.1.1.Localiza 
espazos 
xeográficos e 
lugares nun 
mapa de 
España, 
utilizando datos 
de coordenadas 
xeográficas. 

 7.1.2.Enumera 
e describe as 
peculiaridades 
do medio físico 
español. 

 7.1.3.Sitúa nun 
mapa físico as 
principais 
unidades do 
relevo español. 

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

 

CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 
 

a, b, c, e, f, g, h 
 

7.2.Os ríos 
peninsulares 

-Factores que 
inflúen nos 
ríos 
-Vertente 
cantábrica 
-Vertente 
atlántica 
-Vertente 
mediterránea 

 7.2.Situar no 
mapa de 
España as 
vertentes 
hidrográficas
, 
identificando 
os principais 
ríos 
peninsulares.   
 

 7.2.1.Identifica 
os factores que 
inflúen nos ríos. 

 7.2.2.Sitúa nun 
mapa físico os 
principais ríos 
españois. 

 7.2.3.Describe 
as 
características 

CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 
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dos ríos das tres 
vertentes 
hidrográficas 
peninsulares. 

a, b, c, e, f, g, h 
 

7.3.O clima: 
elementos e 
factores  

-Os 
elementos do 
clima 
-Os factores 
do clima 

 7.3. 
1.Identificar 
os elementos 
e factores 
que 
configuran o 
clima de 
España. 

 

 7.3.1.Identifica 
os elementos do 
clima. 

 7.3.2.Sitúa nun 
mapa os 
factores que 
inflúen no 
clima de 
España. 

 7.3.3.Define 
termos 
específicos 
relacionados 
cos climas. 
 

CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 
 

a, b, c, e, f, g, h 
 

7.4.A 
diversidade 
climática en 
España  

-Clima 
atlántico ou 
oceánico 
-Clima 
mediterráneo 
costeiro 
-Clima 
mediterráneo 
de interior 
-Clima 
mediterráneo 
seco ou 
subdesértico 
-Clima de 
montaña  
-Clima 
subtropical 
canario 

 7.4.Coñecer 
e describir os 
grandes 
conxuntos 
bioclimáticos 
que 
conforman o 
espazo 
xeográfico 
español. 

 7.4.1.Localiza 
nun mapa os 
grandes 
conxuntos ou 
espazos 
bioclimáticos 
de España. 

 7.4.2.Analiza e 
compara as 
zonas 
bioclimáticas 
españolas 
utilizando 
mapas, gráficos 
e imaxes. 

 7.4.3.Coñece os 
elementos das 
variantes 
climáticas 
españolas. 

 

 

CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 
 

a, b, c, e, f, g, h 
 

7.5.A 
diversidade de 
paisaxes: zonas 

 7.5.Coñecer 
os principais 
espazos 

 7.5.1.Distingue 
e localiza nun 
mapa as 

CAA 
CCL 
CD 
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bioclimáticas  

-A paisaxe 
natural 
atlántica ou 
oceánica 
-A paisaxe 
natural 
mediterránea 
-A paisaxe 
de alta 
montaña 
-A paisaxe 
natural 
canaria 

naturais de 
España 

paisaxes de 
España. 

 7.5.2.Describe 
as 
características 
das paisaxes 
naturais das 
diferentes 
variantes 
españolas. 

 7.5.3.Analiza e 
compara as 
zonas 
bioclimáticas 
españolas 
utilizando 
mapas, gráficos 
e imaxes. 

CMCCT 
 

a, b, c, e, f, g, h 
 

m 
 
 
 

7.6.O medio 
natural e os 
problemas 
ambientais  

-A acción do 
ser humano 
sobre o 
medio 
natural 
-Medidas de 
protección 
do medio 
ambiente 

 7.6.Coñecer, 
describir e 
valorar a 
acción do ser 
humano 
sobre o 
ambiente 
español e as 
súas 
consecuencia
s. 

 7.6.1.Realiza 
procuras en 
medios 
impresos e 
dixitais 
referidas a 
problemas 
ambientais 
actuais en 
España. 

 7.6.2.Localiza 
páxinas e 
recursos da web 
directamente 
relacionados 
cos problemas 
ambientais 
actuais en 
España. 

 7.6.3.Analiza 
algúns dos 
efectos 
negativos da 
contaminación 
sobre os seres 
vivos e o 
equilibrio 
ecolóxico. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 
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a, b, c, e, f, g, h 
 

m 
 

7.7.Analizamos: 
bens de interese 
natural en 
España 

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

 7.7.1.Sitúa os 
parques naturais 
españois nun 
mapa, e explica 
a situación 
actual dalgún 
deles. 

  7.7.2.Identifica 
as comunidades 
autónomas con 
máis espazos 
protexidos. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 
 

a, b, c, e, f, g, h 
 
 

7.8.Traballamos 
con: 
climogramas 

 7.8.Elaborar 
e interpretar 
gráficas 
climáticas ou 
climogramas
.  

 7.8.1.Elabora 
unha gráfica 
climática, a 
partir dos datos 
de temperatura 
e 
precipitacións. 

 7.8.2.Analiza 
unha gráfica 
climática e 
deduce a que 
tipo de clima 
pertence. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 

  
 
      

 

8. A paisaxe natural galega 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 Os trazos máis singulares da orixe e formación do relevo galego. 
 As unidades do relevo de Galicia. 
 A especificidades da costa galega, na que se destacan as rías. 
 As características e organización da densa rede fluvial galega. 
 A diversidade climática en Galicia 
 O dominio climático atlántico e as variantes no territorio galego. 
 As paisaxes humanizadas e os problemas ambientais provocados pola acción do 

ser humano e as súas consecuencias. 
 Os espazos naturais protexidos. 
 A singularidade dun espazo natural galego de montaña: os Ancares. 
 A técnica de traballo de análise e comentario de mapas do tempo. 

 
Carga Horaria: 8 sesións  
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OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, h 
ñ 

8.1.Un relevo 
antigo e 
fragmentado 

-Os 
materiais 
-A 
evolución 
do relevo 
 

 

 8.1. 
Caracterizar e 
comprender a 
orixe e 
evolución do 
relevo galego. 

 

 8.1.1.Enumera e 
describe as 
características 
do medio físico 
galego. 

 8.1.2.Comprend
e a evolución do 
relevo de 
Galicia. 

 8.1.3.Define os 
trazos máis 
singulares da 
orixe e 
formación do 
relevo galego. 

CAA 
CCL 
CD 

 

a, b, c, e, f, g, h 
ñ 
 

8.2.As 
unidades do 
relevo 

-As serras 
-As chairas 
ou 
superficies 
de erosión 
-As 
depresións 

 
 

 8.2.Situar no 
mapa de 
Galicia as 
unidades e os 
elementos 
principais do 
relevo galego. 
 

 8.2.1.Sitúa nun 
mapa físico de 
Galicia as 
principais 
unidades de 
relevo. 

 8.2.2.Describe 
as unidades de 
relevo coa 
axuda do mapa 
físico. 

 8.2.3.Identifica 
as unidades 
xeomorfolóxica
s do relevo de 
Galicia. 
 

CAA 
CCL 
CD 

 

a, b, c, e, f, g, h 
ñ 

8.3.As costas e 
a rede fluvial 

-A costa 
galega 
-A rede 
fluvial 
galega 

 

 8.3.Caracteriza
r as costas e a 
rede fluvial 
galega e 
coñecer as súas 
principais 
arterias. 
 

 

 8.3.1.Describe 
as 
características e 
organización da 
densa rede 
fluvial galega. 

  8.3.2.Identifica 
os nomes das 
principais 
arterias fluviais 
galegas. 

 8.3.3.Describe 
as 
especificidades 
da costa galega, 
na que se 

CAA 
CCL 
CD 
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destacan as rías. 
a, b, c, e, f, g, h 

ñ 
8.4.As 
variantes 
climáticas 

-Os 
elementos 
do clima 
-Os centros 
de acción 
-Tipos de 
tempo 
-As 
variantes do 
clima 
oceánico 

 

 8.4.Identificar  
e definir os 
elementos do 
clima, os 
centros de 
acción e os 
tipos de tempo 
dominantes en 
Galicia, así 
como as 
variantes do 
clima 
oceánico. 

 

 8.4.1.Define os 
elementos do 
clima. 

 8.4.2.Identifica 
os centros de 
acción que 
afectan con 
máis frecuencia 
a Galicia. 

 8.4.3.Identifica 
os tipos de 
tempo que se 
producen en 
Galicia. 

 8.4.4.Localiza 
nun mapa os 
espazos 
bioclimáticos 
galegos. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 
 

a, b, c, e, f, g, h 
m 
ñ 

8.5.Os espazos 
naturais 
protexidos en 
Galicia 

-As 
reservas da 
biosfera en 
Galicia 
-O Parque 
Natural das 
Illas 
Atlánticas 
-Os parques 
naturais 
-As 
reservas 
naturais 
fluviais 

 

 8.5.Coñecer e 
valorar a 
acción do ser 
humano sobre 
o ambiente 
galego e as 
súas 
consecuencias, 
así como as 
vías para 
afrontar estes 
problemas. 

 8.5.1.Realiza 
procuras en 
medios 
impresos e 
dixitais 
referidas a 
problemas 
ambientais en 
Galicia. 

 8.5.2.Toma 
conciencia da 
necesidade de 
adoptar medidas 
para conservar o 
patrimonio 
natural galego, 
reducindo o seu 
deterioro. 

 8.5.3.Valora con 
actitude crítica 
pero construtiva 
respecto aos 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 
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problemas do 
medio ambiente. 

a, b, c, e, f, g, h 
m 
ñ 

8.6.Analizamos
: un espazo 
natural galego 
de interior: os 
Ancares 

 8.6.Analizar 
desde o punto 
de vista físico, 
demográfico, 
económico e 
cultural un 
espazo natural 
galego. 

 8.6.1.Interpreta 
datos numéricos 
referidos ao 
clima e 
poboación da 
comarca dos 
Ancares. 

 8.6.2.Valora as 
actividades 
económicas que 
se desenvolven 
na comarca. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 
 

a, b, c, e, f, g, h 
 

8.7.Traballamo
s con: mapas 
do tempo 

 8.7.Analizar e 
comentar 
mapas do 
tempo. 

 8.7.1.Identifica 
os elementos 
que configuran 
os mapas do 
tempo. 

 8.7.2.Interpreta 
un mapa do 
tempo. 

 8.7.3.Deduce o 
tipo de tempo 
que se produce, 
analizando un 
mapa do tempo. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 
 

 
 
 
 

9. A poboación mundial 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 As fontes de información que empregan os demógrafos para o estudo da 

poboación. 
 Os movementos naturais que ten unha poboación -nacementos e defuncións- e as 

súas consecuencias: o crecemento ou descenso da poboación. 
 Os diferentes comportamentos das poboacións do mundo e a súa evolución no 

tempo, é dicir, os modelos demográficos. 
 A distribución da poboación no territorio. 
 A irregular distribución da poboación mundial e as súas causas. 
 A estrutura da poboación segundo a súa idade e xénero e a súa representación 

nunha pirámide de poboación. 
 A estrutura da poboación segundo a actividade que desempeñe. 
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 Os datos globais da poboación europea, española e galega e súa evolución 
recente. 

 Os problemas que se orixinan nunha poboación con marcada tendencia ao 
avellentamento. 

 A poboación galega desde outras variables demográficas. 
 A técnica de traballo de elaboración, análise e comentario de pirámides de 

idades. 
 
Carga Horaria: 8 sesións  
 

OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, 
h 
 

9.1.As fontes 
demográficas e os 
movementos 
naturais da 
poboación  

-As fontes 
demográficas 
-A natalidade 
-A 
mortalidade 
-O crecemento 
natural ou 
vexetativo 

 9.1.Identificar 
as fontes de 
información 
que empregan 
os 
demógrafos 
para o estudo 
da poboación. 
 

 9.1.1.Identific
a as principais 
fontes de 
información 
demográfica. 

 9.1.2.Describe 
os trazos que 
caracterizan 
os 
movementos 
naturais da 
poboación. 

 9.1.3.Coñece 
os 
movementos 
naturais da 
poboación. 
 

CAA 
CCL 

CMCC
T 

CSC 
CD 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
 

9.2.Os modelos 
demográficos 

-O modelo 
demográfico 
tradicional 
-O modelo 
demográfico 
de transición 
-O modelo 
demográfico 
moderno 

 9.2.Diferencia
r os modelos 
demográficos 
e a súa 
evolución. 
 

 9.2.1.Define 
modelo 
demográfico. 

 9.2.2.Identific
a algúns 
países co seu 
modelo 
demográfico. 

  
9.2.3.Localiza 
nun mapa 
mundial os 
grupos de 
países que 
teñen un 
mesmo 
modelo 
demográfico. 

CAA 
CCL 

CMCC
T 

CSC 
CD 

 

a, b, c, e, f, g, 9.3.A distribución  9.3.Coñecer a  9.3.1.Localiza CAA 
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h 
 

e a estrutura da 
poboación 

-A densidade 
de poboación 
-A 
composición 
da poboación 
por idade e 
sexo 
-A ocupación 
da poboación 
-A actividade 
económica da 
poboación  

estrutura da 
poboación 
segundo a súa 
idade e xénero 
e diferenciar a 
estrutura da 
poboación 
segundo a 
actividade que 
desempeñe. 

 

as áreas máis 
e menos 
densamente 
poboadas do 
mundo, 
identificando 
as razóns das 
diferenzas.  

 9.3.2.Describe 
a estrutura da 
poboación 
segundo a súa 
idade e 
xénero. 

 9.3.3.Analiza 
a estrutura da 
poboación 
segundo a 
actividade que 
desempeñe. 

 

CCL 
CMCC

T 
CSC 
CD 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
 

9.4.Formigueiros 
humanos e 
baleiros 
demográficos 

-Os factores da 
distribución da 
poboación 
-Formigueiros 
humanos 
-Baleiros 
demográficos 
 

 9.4.Comentar 
a información 
en mapas do 
mundo sobre 
a densidade 
de poboación. 
 

 9.4.1.Localiza 
no mapa 
mundial os 
continentes e 
as áreas máis 
e menos 
densamente 
poboados. 

  
9.4.2.Identific
a os factores 
que favorecen 
a 
concentración 
da poboación. 

  9.4.3.Sinala 
os factores 
que dificultan 
a 
concentración 
da poboación. 

CAA 
CCL 

CMCC
T 

CSC 
CD 

 

a, b, c, e, f, g, 
h 
ñ 

 

9.5.A poboación 
europea, española 
e galega 

-Unha 
poboación de 
escasa 
vitalidade 
-Débil 

 9.5.Analizar a 
poboación 
europea, 
española e 
galega, no 
relativo á súa 
dinámica e 

 9.5.1.Explica 
as 
características 
da poboación 
europea, 
española e 
galega. 

 9.5.2.Compar

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CD 

CCL 
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crecemento 
natural ou 
vexetativo 
-Elevada 
esperanza de 
vida e 
progresiva 
tendencia ao 
envellecement
o 
-Os problemas 
dunha 
poboación 
envellecida 

evolución. 

 

a as 
características 
demográficas 
dos países 
europeos coas 
española e 
galega. 

 9.5.3.Analiza 
as causas e 
consecuencias 
do 
avellentament
o da 
poboación. 

 9.5.4.Identific
a as 
características 
da poboación 
galega actual. 

 
a, b, c, e, f, g, 

h 
ñ 

9.6. Analizamos: a 
poboación galega 
desde outras 
variables 

 9.6.Analizar 
as 
características 
da poboación 
galega actual, 
desde outras 
perspectivas 
demográficas. 

 

 9.6.1.Compar
a o 
comportament
o da 
poboación 
galega, nas 
catro 
provincias, en 
relación á 
idade media 
de contraer 
matrimonio e 
de 
maternidade. 

 9.6.2.Compar
a o 
comportament
o da 
poboación 
galega en 
relación coa 
doazón de 
órganos coa 
media 
española. 

 9.6.3.Analiza 
as áreas 
galegas onde 
é maior a 
porcentaxe de 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CD 

CCL 
CSIEE 
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familias que 
falan só 
galego. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
ñ 

9.7. Traballamos 
con: pirámides de 
idades 

 9.7.Coñecer a 
técnica de 
elaboración, 
análise e 
comentario 
dunha 
pirámide de 
idades.  

 9.7.1.Constrúe 
a pirámide de 
idades de 
Galicia do ano 
2015. 

 9.7.2.Compar
a a pirámide 
de idades 
galega coa 
española ou 
coa doutras 
comunidades. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CD 

CCL 

 
 

 
 

10. Os movementos migratorios 
 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 Os tipos de migracións ou desprazamentos da poboación no espazo. 
 As causas ou factores que explican estes desprazamentos. 
 O crecemento real da poboación. 
 Os principais movementos migratorios no mundo actual. 
 A evolución dos movementos migratorios en Europa e España. 
 As causas que provocan a existencia de campos de refuxiados no mundo. 
 As consecuencias dos movementos migratorios tanto para os países emisores 

como para os receptores. 
 Os movementos migratorios en Galicia. 
 A técnica de traballo con mapas de fluxos. 

 
Carga Horaria:  8 sesións  
 

OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, 
h 
 

10.1.Os 
desprazamentos 
da poboación 

-Os 
movementos 
migratorios: 
tipos 
-As causas da 
emigración 
-Saldo 

 10.1.Coñecer 
os tipos de 
migracións 
ou 
desprazamen
tos da 
poboación 
no espazo, e 
explicar as 
causas ou 

 10.1.1.Describe 
os tipos de 
migracións ou 
desprazamentos 
da poboación 
no espazo. 

 10.1.2.Explica 
as causas ou 
factores que 
explican estes 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CD 

CCL 



 

Programación de Xeografía e Historia, 2º ESO. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                    33 
 

migratorio e 
crecemento 
real  

factores que 
explican 
estes 
desprazamen
tos. 
 

desprazamentos
. 

 10.1.3.Define o 
crecemento real 
dunha 
poboación. 
 

a, b, c, e, f, g, 
h 
 

10.2.As correntes 
migratorias no 
mundo actual 

-Áreas 
receptoras e 
áreas emisoras 
de poboación 
-Os 
traballadores 
emigrantes 
 

 10.2.Describ
ir os 
principais 
movementos 
migratorios 
no mundo 
actual. 
 

 10.2.1.Describe 
os principais 
movementos 
migratorios no 
mundo actual. 

 10.2.2.Identific
a as áreas 
receptoras de 
poboación e as 
súas 
características. 

 10.2.3.Identific
a as áreas 
emisoras de 
poboación e as 
súas 
características. 
 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CD 

CCL 

a, b, c, e, f, g, 
h 
ñ 
 

10.3.A evolución 
dos movementos 
migratorios en 
Europa 

-Europa: un 
continente de 
emigrantes 
-Europa: un 
continente de 
inmigrantes 
-España, de 
país de 
inmigrantes a 
receptor de 
inmigración 
-Galicia, país 
de emigración 
-O retorno da 
emigración 

 10.3.Analiza
r a evolución 
dos 
movementos 
migratorios 
en Europa, 
España e 
Galicia. 

 10.3.1.Describe 
a evolución dos 
movementos 
migratorios en 
España e 
Europa. 

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

 10.3.3.Identific
a os 
movementos 
migratorios en 
Galicia e 
describe as súas 
fases. 
 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CD 

CCL 

a, b, c, e, f, g, 
h 
 

10.4.Os 
refuxiados 

-Refuxiados e 

 10.4.Coñecer 
as causas 
que 

 10.4.1.Enumera 
e valora as 
causas que 

CAA 
CMCC

T 
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desprazados 
-Causas e 
consecuencias 
dos 
desprazamento
s de 
refuxiados 
 

 

provocan a 
existencia de 
campos de 
refuxiados 
no mundo. 
 

provocan a 
existencia de 
campos de 
refuxiados no 
mundo. 

 10.4.2.Diferenci
a entre 
refuxiado e 
desprazado. 

 10.4.3.Define o 
concepto de 
campo de 
refuxiado. 

 10.4.4.Valora as 
consecuencias 
que ten, para 
unha persoa, ser 
refuxiado. 

CSC 
CD 

CCL 

a, b, c, e, f, g, 
h 
 

10.5.As 
consecuencias dos 
movementos 
migratorios 

-As 
consecuencias 
para os países 
emisores 
-As 
consecuencias 
para os países 
receptores 

 
 

 10.5.Analiza
r e valorar as 
consecuencia
s dos 
movementos 
migratorios 
tanto para os 
países 
emisores 
como para os 
receptores. 
 

 10.5.1.Analiza e 
valora as 
consecuencias 
dos 
movementos 
migratorios, 
tanto para os 
países emisores 
como para os 
receptores. 

 10.5.2.Enumera 
as vantaxes 
económicas e 
demográficas 
que orixina a 
inmigración 
para os países 
receptores. 

 10.5.3.Enumera 
as vantaxes 
económicas e 
demográficas 
que orixina a 
emigración para 
os países 
emisores. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CD 

CCL 

a, b, c, e, f, g, 
h 
ñ 

10.6. Analizamos: 
os galegos na 
emigración. A 
inmigración en 
Galicia 

 10.6.Analiza
r e 
identificar os 
movementos 
migratorios 
en Galicia. 

 10.6.1.Coñece e 
identifica os 
movementos 
migratorios en 
Galicia e 
describe as súas 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CD 

CCL 
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 fases. 
 10.6.2.Describe 

as fases dos 
movementos 
migratorios en 
Galicia. 

 10.6.3.Valora e 
compara a 
inmigración en 
Galicia con 
outras 
comunidades 
españolas. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
 

10.7.Traballamos 
con: mapas de 
fluxos 

 10.7.Analiza
r e comentar 
mapas de 
fluxos. 
 

 10.7.1.Analiza e 
comenta un 
mapa de fluxos 
sobre as rutas 
da emigración 
cara a Europa. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CD 

CCL 
 
 

 
 

11. Un mundo de cidades 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 Os elementos que caracterizan a cidade, unha realidade difícil de definir. 
 A evolución histórica do proceso de formación e crecemento das cidades. 
 A forma e a estrutura das cidades a través de tipoloxías básicas. 
 O impacto da cidade no seu territorio e as relacións que se establecen entre o 

mundo urbano e o rural próximo. 
 A rede urbana mundial e a súa xerarquización 
 A cidade actual e os problemas que se orixinan para abastecela e planificala, así 

como a eliminación dos seus residuos e os diferentes tipos de contaminación. 
 A evolución dunha gran cidade: Roma. 
 A técnica de traballo con planos urbanos. 

 
Carga Horaria:  10 sesións  
 

OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS 
DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, h 
l 

11.1.O espazo 
urbano 

-A cidade: 
unha 
definición 
complexa 
-O 

 11.1. 
Identificar 
os 
elementos 
que 
caracterizan 
a cidade. 

 11.1.1.Identifica 
os elementos 
caracterizadores 
dunha cidade. 

 11.1.2.Diferencia 
os tipos de áreas 
urbanas no 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 
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crecemento 
espacial das 
cidades 

 mundo. 
 11.1.3.Valora o 

crecemento da 
poboación urbana 
no mundo. 

 11.1.4.Sitúa no 
mapa do mundo 
as vinte cidades 
máis poboadas 
indicando os 
países nos que se 
localizan. 

a, b, c, e, f, g, h 
l 

11.2.A 
morfoloxía 
urbana 

-As cidades 
e a súa 
localización 
-O plano 
urbano 
-Os espazos 
da cidade 
 

 

 11.2. 
Analizar a 
forma e a 
estrutura das 
cidades a 
través de 
tipoloxías 
básicas. 

 

 11.2.1.Coñece a 
evolución 
histórica do 
proceso de 
formación e 
crecemento das 
cidades. 

 11.2.2.Analiza a 
forma e a 
estrutura das 
cidades a través 
de tipoloxías 
básicas. 

 11.2.3.Analiza e 
compara 
diferentes tipos 
de planos 
urbanos. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

 

a, b, c, e, f, g, h 
l 

11.3.O proceso 
de urbanización 

-A cidade 
preindustrial 
-A cidade 
industrial 
-A cidade 
postindustria
l 

 

 11.3. 
Coñecer a 
evolución 
histórica do 
proceso de 
formación e 
crecemento 
das cidades. 

 11.3.1.Coñece a 
evolución 
histórica do 
proceso de 
formación e 
crecemento das 
cidades. 

 11.3.2.Diferencia 
o tipo de 
crecemento 
urbano nas 
cidades dos 
países 
desenvolvidos e 
nas dos países 
subdesenvolvidos
. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, h 
l 

11.4.A cidade no 
seu territorio 

-As funcións 

 11.4. 
Valorar o 
impacto da 

 11.4.1.Define o 
concepto de 
función urbana. 

CAA 
CMCC

T 
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urbanas 
-Redes 
urbanas e 
xerarquía das 
cidades 

 

cidade no 
seu territorio 
e as 
relacións 
que se 
establecen 
entre o 
mundo 
urbano e o 
rural 
próximo, así 
como con 
outras 
cidades. 
 

 11.4.2.Identifica 
os criterios que se 
empregan para 
establecer a 
xerarquía entre as 
cidades 

 11.4.3.Identifica 
os distintos niveis 
de xerarquía: 
metrópoles 
mundiais, 
nacionais e 
rexionais. 

 11.4.4.Caracteriz
a a 
xerarquización da 
rede urbana 
mundial. 

CSC 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, h 
l 

m 

11.5.A vida nas 
cidades 

-O 
metabolismo 
urbano 
-Problemas 
das grandes 
cidades 
-A 
planificación 
urbana 

 
 

 11.5. 
Analizar a 
cidade 
actual e os 
problemas 
que se 
orixinan 
para 
abastecela e 
planificala, 
así como a 
eliminación 
dos seus 
residuos e 
os diferentes 
tipos de 
contaminaci
ón. 
 

 11.5.1.Analiza a 
cidade actual e os 
seus problemas. 

 11.5.2.Identifica 
os problemas de 
carácter social 
das grandes 
cidade do mundo. 

 11.5.3.Identifica 
os problemas de 
carácter 
ambiental das 
grandes cidade do 
mundo. 

 11.5.4.Desenvolv
e actitudes 
positivas para 
reducir os 
residuos urbanos. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

CSIEE 
 

a, b, c, e, f, g, h 
l 
n 

11.6.Analizamos
: a evolución 
dunha cidade: 
Roma 

 11.6. 
Caracterizar 
a evolución 
dunha gran 
cidade: 
Roma. 

 

 11.6.1.Interpreta 
textos que 
expliquen as 
características 
dunha cidade 
actual con 
relevancia 
histórica. 

 11.6.2.Identifica 
na cidade, a 
través do plano e 
de fotografías das 
súas construcións 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

CSIEE 
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as pegadas do seu 
pasado. 

a, b, c, e, f, g, h 
 

11.7.Traballamo
s con: planos 
urbanos 

 11.7.Coñece
r a técnica 
de traballo 
de análise  e 
comentario 
de planos 
urbanos. 

 11.7.1.Analiza e 
comenta planos 
urbanos. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

 
 
 
 

12. A urbanización do territorio español e galego 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 
 O proceso de urbanización que tivo lugar no territorio español e galego. 
 A orixe de moitas cidades actuais, e en particular a das cidades galegas. 
 O sistema urbano das cidades españolas e a xerarquización que se establece 

entre elas. 
 O modo en que se gobernan e administran as cidades en España. 
 O poboamento rural e urbano galego. 
 As principais cidades de Galicia e a súa xerarquización. 
 Os problemas que orixinan as cidades como consecuencia do seu metabolismo. 
 A técnica de traballo con fotografías de carácter xeográfico. 

 
Carga Horaria:  8 sesións  
 

OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
ñ 
 

12.1.O proceso 
de urbanización 
de España e 
Galicia 

-A cidade 
preindustrial 
-A cidade 
industrial 
-A cidade 
postindustria
l 

 12.1.Coñecer o 
proceso de 
urbanización 
español e 
galego. 
 

 12.1.1.Coñece 
a orixe e o 
proceso de 
urbanización 
das cidades 
españolas e 
galegas. 

 12.1.2.Elabora 
unha gráfica 
que recolla a 
evolución da 
taxa de 
urbanización 
da poboación 
española. 

 12.1.3.Identific
a os factores 
que 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

CSIEE 
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favoreceron o 
crecemento das 
cidades 
españolas e 
galegas desde a 
década de 
1970. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 

12.2.O sistema 
urbano español 

-O tamaño 
das cidades 
-As funcións 
urbanas 
-A área de 
influencia 
-A 
distribución 
espacial das 
cidades 
españolas 
-A xerarquía 
urbana 
española 

 12.2.Describir o 
sistema urbano 
das cidades 
españolas e a 
xerarquización 
que se establece 
entre elas. 

 

 12.2.1.Analiza 
e describe o 
sistema urbano 
das cidades 
españolas e a 
xerarquización 
que se 
establece entre 
elas. 

 12.2.2.Sitúa 
nun mapa as 
cidades 
españolas de 
maior tamaño e 
influencia. 

 12.2.3.Cita as 
vinte cidades 
españolas máis 
poboadas e 
indica se hai 
algunha 
galega. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
ñ 

12.3.O goberno 
das cidades 

-As 
institucións 
municipais 
-Os Plans 
Xerais de 
Ordenación 
Municipal 

 

 12.3.Explicar o 
modo en que se 
gobernan e 
administran as 
cidades en 
España. 

 12.3.1.Explica 
o modo en que 
se gobernan e 
administran as 
cidades en 
España. 

 12.3.2.Localiza 
datos na rede 
sobre os 
problemas e 
solucións do 
propio 
concello. 

 12.3.3.Pescuda 
sobre quen 
goberna a 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

CSIEE 
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cidade propia. 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
ñ 

12.4.O 
poboamento 
rural e urbano 
en Galicia 

-Aldeas, 
parroquias e 
vilas 
-Xerarquía e 
rede urbana  

 12.4.Caracteriz
ar o 
poboamento 
rural e urbano 
galego. 

 12.4.1.Describ
e os trazos 
propios do 
poboamento 
galego. 

 12.4.2.Compar
a o 
poboamento 
rural galego co 
doutras 
comunidades. 

 12.4.3.Localiza 
un mapa de 
Galicia as 
áreas máis 
urbanizadas e 
as máis rurais. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
l 
ñ 

12.5.As sete 
cidades galegas 

-Vigo 
-Coruña 
-Ourense 
-Lugo 
-Santiago 
-Pontevedra 
-Ferrol 

 12.5.Coñecer os 
trazos básicos 
das principais 
cidades de 
Galicia e a súa 
xerarquización. 

 

 12.5.1.Sitúa 
nun mapa de 
Galicia as sete 
cidades máis 
grandes. 

 12.5.2.Recoñec
e as áreas de 
influencia das 
cidades 
galegas. 

 12.5.3.Identific
a a orixe de 
cada unha das 
sete grandes 
cidades 
galegas. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

a, b, c, e, f, g, 
h 
m 
ñ 

12.6.Analizamo
s: o 
metabolismo 
urbano 

 12.6.Analizar e 
valorar os 
problemas que 
orixinan as 
cidades como 
consecuencia 
do seu 
metabolismo. 
 

 12.6.1.Identific
a os elementos 
que definen o 
metabolismo 
urbano. 

 12.6.2.Busca 
información 
sobre o 
proceso de 
depuración de 
auga do 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

CSIEE 
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concello 
propio. 

 
a, b, c, e, f, g, 

h 
 

12.7.Traballamo
s con: 
fotografías de 
carácter 
xeográfico 

 12.7. Valorar a 
fotografía como 
fonte de 
información 
xeográfica. 

 12.7.1.Recoñec
e e valora a 
fotografía 
como fonte de 
información 
xeográfica. 

CAA 
CMCC

T 
CSC 
CCL 
CD 

 

 

3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o 

traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das 

competencias correspondentes. 

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

alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos 

de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. Xeografía e Historia permite 

desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe 

por proxectos estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos de 

materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunicación e cun 

enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi importante ter 

presente o papel do/da docente como orientador/a, promotor/a e facilitador/a do 

desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre 

docentes. 

Procurarase combinar  o traballo expositivo do profesorado coa participación activa do 

alumnado.  

Na parte práctica traballarase con diferentes tipos de mapas, climogramas, pirámides de 

poboación, gráficos, estatísticas económicas, documentos de textos, material gráfico, …  

O libro de Xeografía e Historia do Consorcio Editorial Galego será o libro de texto de apoio. 

Alén diso recorreremos a outros apoios, quer bibliográficos, quer gráficos (imaxes, mapas, 

power-point, etc.) A fin de reforzar conceptos, e segundo o permita a dinámica da aula, 

recorreremos ao proxectar filmes ou documentais, lectura de textos, e outros recursos 

relacionados co tema explicado.  

 

4. AVALIACIÓN. 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será 

continua, formativa e integradora. 

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o 

adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en 
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calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a 

garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

Isto non implica a obrigatoriedade de realizar exames de recuperación específicos das 

diferentes Unidades Didácticas.  

 

Criterios de cualificación 

1.-  En cada unha das  avaliacións realizaranse un mínimo dun exame e  outras probas 

puntuais, en función do tempo que se dispoña e da marcha da materia. A cualificación mínima , 

no caso de contar con máis dun exame, será de 4 puntos para poder facer media. De non 

acadar dita puntuación terase que repetir o contido dese exame nunha proba de recuperación, 

a celebrar, preferiblemente, antes da avaliación na que cada un dos alumnos/ as terá que 

recuperar os exames cunha cualificación inferior a catro puntos. A fin de potenciar a 

competencia de expresión oral procurarase ter algunha proba oral.  

2.- Cada exame ou proba será valorada de 0 a 10 puntos, e nel poderán figurar: conceptos, 

gráficas, debuxos, textos a interpretar, textos para completar, etc. segundo sexa o tema ou 

temas a examinar. A puntuación de cada pregunta quedará reflexada no exercicio. 

3.- A cualificación dos exames supón até un mínimo do 80%  no total da nota da avaliación. Os 

exames escritos deberán estar ben presentados, con boa caligrafía, sen emendas nin riscos. A 

fin de contribuír na adquisición da competencia lingüística, poderanse aplicaran os criterios de 

ortografía determinados nos departamentos correspondentes. 

4.- O traballo diario, a consecución dos obxectivos actitudinais  o plan lector  e traballos ben 

individuais ou en grupo terá até un máximo do 20% no total da nota da avaliación. 

 O alumnado levará ao día un caderno de traballo para a materia. Nel haberá tres seccións: 

apuntamentos, actividades e vocabulario. Este caderno deberá estar ao día e completo, 

ordenado, ben presentado e seguindo as directrices que indique o profesor; sendo a 

ferramenta que reflicte o traballo diario da/o alumna/o e o interese pola materia. Cada 

avaliación, o profesor, revisará os cadernos e porá unha nota de 0 a 10 puntos, indicándolle ao 

alumno os aspectos  que tería que corrixir. E obrigatorio a presentación da libreta para poder 

aprobar a avaliación. 

Non se recollerá o traballo fóra do día sinalado.  

Esta nota influirá na nota media da avaliación da seguinte maneira:  

NOTA POLO CADERNO PUNTOS PARA A AVALIACIÓN 

 De  0  até   3 puntos                                                                     -1 

De  4 até   5 puntos                                                                    0 

 Un  6  ou  un    7                                                                          0,5 

Un  8  ou un   9                                                                           0,75 

Un  10                                                 1 

 



 

Programación de Xeografía e Historia, 2º ESO. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                    43 
 

5.-  O comportamento na aula e actitude ante a materia valora até 1 punto 

6.- O profesor fixará  diferentes probas para que o alumnado poida recuperar a materia 

pendente. A realización desas probas é obrigatoria e o non realizalas pode supor a non 

superación da materia. 

Isto non implica a obrigatoriedade de realizar exames de recuperación específicos das 

diferentes Unidades Didácticas si fose o caso.  

 

Cualificación final 

A cualificación final será a media aritmética da nota das tres avaliacións. No caso de terse 

presentado a algunha recuperación terase en conta a nota do exame de recuperación para 

facer a media. 

A nota do aprobado será o 5. As notas inferiores a 5 implican non superar a materia, xa que o 

redondeo se ten realizado nas respectivas avaliacións. 

Avaliación inicial. 

Empezarase na  primeira quincena de clases cunha avaliación inicial oral ou/e escrita como 

toma de contacto cos alumnos e para detectar calquera tipo de problemas  en canto se refire a 

coñecementos, actitudes, vocabulario,  expresión, etc... 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes; a partir dela poderemos:  

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou adaptación de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe. Débese ter en conta aquel alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero 

que requira atención específica. 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 

espazos, xestión de tempos para cada grupo  favorecendo a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os 

recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  

 

Avaliación extraordinaria 

A avaliación extraordinaria consistira nun exame cunha parte teórica e outra práctica. Cada 

parte terá diferentes preguntas e formarán dous bloques independentes que se valorarán nun 
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50% teoría e 50% práctica, debendo acadar unha puntuación mínima de 2,5 en cada bloque 

para poder proceder facer a media entre eles. Deixar un bloque sen resposta ou acadar unha 

puntuación inferior a 2,5 puntos pode implicar suspender a proba. 

A nota do exame supón o 100% da cualificación. 

 

Avaliación de pendentes 

Realizará exercicios dos temas correspondentes que serán correxidos polo Xefe de 

Departamento e serán  valorados na cualificación.  Asi mesmo faránse dous exames parciais e  

unha proba final para os que non acadaran os obxectivos. Aqueles que non se presentaran as 

probas parciais deberán  facer a proba final. As datas de celebración das probas serán 

comunicadas aos titores correspondentes e colocaranse no  taboleiro de información. 

 

5- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Para conseguir que a diversidade non sexa un obstáculo, intentaremos desenvolver a 

autonomía progresiva dos alumnos, tanto no plano individual como no grupal. Para iso 

propoñemos actividades que se deben resolver en equipos de traballo, así como a distribución 

de tarefas compartidas, responsabilidades no grupo, non sen por iso esquecer o traballo 

individual que nesa etapa debe formar parte do proceso de aprendizaxe do alumnado tendente 

a unha maior autonomía no proceso.  

En función desta proposta, deseñaremos en cada Unidade Didáctica actividades e propostas 

de traballo que permitan superar deficiencias de aprendizaxe, actividades de REFORZO e 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES. Para iso se estudará cada caso particular coa axuda do 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Tamén se satisfará a demanda de aquel grupo de 

alumnos que cunha maior madurez demanden niveis máis complexos (chamadas actividades 

de AMPLIACIÓN).  

a) As actividades de reforzo aparecerán en dous momentos da Unidade Didáctica: ao principio 

dela, onde se interroga sobre os aspectos máis básicos que deben dominar da ESO e que 

serven de punto de partida para a aprendizaxe de novos contidos e ó final de cada Tema no 

que se propoñerán algunhas actividades que vaian dirixidas a reafirmar conceptos, 

procedementos e actitudes que algúns dos alumnos do grupo non asimilaran ben  

b) As actividades de ampliación irán dirixidas a aqueles alumnos que pola súa maior madurez 

intelectual necesiten problemas que lles permitan obter un maior rendemento no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe significativa. Estas actividades serán utilizadas a criterio do profesor, en 

función das súas necesidades educativas. Cada alumno debe aprender en función da súa  

capacidade e a isto se dirixe a diversidade de actividades e de criterios avaliadores.  

 

6- TEMAS TRANSVERSAIS. 

Os temas transversais abranguen contidos de varias disciplinas e o seu tratamento debe ser 

abordado dende a complementariedade. 

Non poden formularse como un programa paralelo ao desenvolvemento do currículo senón 
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inserido na dinámica diaria do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Son transversais porque deben impregnar a totalidade das actividades do centro. 

Estes temas son: 

Educación ambiental 

Educación para a paz 

Educación do consumidor 

Educación vial 

Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

Educación para a saúde 

Educación na sexualidade 

Educación cívica e moral 

 

 

7- CONTRIBUCIÓN DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR  

O  fomento da lectura convértese nunha actividade prioritaria para comprender os textos 

escritos, para redactar correctamente e para expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha 

área como Xeografía e Historia a falta de competencia lingüística convértese nun dos principais 

obstáculos. Parece, polo tanto, preciso fomentar a lectura para garantir a comprensión 

lingüística dos alumnos.  

En primeiro lugar, potenciarase a lectura dos libros de texto así como as páxinas específicas 

dedicadas á lectura.  

Empregaranse textos motivadores, normalmente de carácter narrativo ou periodístico, coa 

finalidade de que os alumnos aprendan Xeografía e Historia non só a través do texto 

expositivo, senón tamén doutros tipos de texto. Así mesmo ensinaráselles aos alumnos a ler 

textos históricos dun xeito pautado. Os alumnos aprenderán a situar os textos no seu contexto 

histórico e xeográfico, e a seleccionar as ideas principais. Por outra banda aprenderán a 

realizar actividades de contraste de fontes e de integración da información de varias fontes.  

En terceiro lugar promoverase que os alumnos lean un conxunto de informacións para que 

formen a súa propia opinión sobre temas polémicos e de debatelos cos seus compañeiros.  

En cuarto lugar intentarase que os alumnos aprendan a identificar os aspectos subxectivos dos 

textos e a reflexionar sobre a función que cumpriron. Ademais analizarán textos de todo tipo: 

políticos, testimoniais, literarios, etc.  

En quinto lugar, proporcionaranse actividades específicas de comprensión lectora para axudar 

aos alumnos a comprender o que len ao mesmo tempo que realizan actividades que os 

axudarán . Estas actividades de comprensión lectora poden ser de varios tipos:  

- Actividades sobre o vocabulario más difícil ou específico. 

- Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de forma explícita no 

texto.  
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- Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións entre as ideas 

(causa-efecto, comparación, semellanza ... ), difíciles de descubrir polos alumnos, pois adoitan 

estar ocultos no texto.  

- Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas, etc., ferramentas que son moi útiles 

para comprender e estudar. 

- Actividades en que se pide ós alumnos que dean a súa opinión persoal e que implican a 

transformación do estudado en coñecemento propio.  

Participación do profesor desta materia no Plan Lector do Centro de acordo ao 

calendario recomendado polo/a  responsable  do Proxecto Lector.  Este Plan Lector que 

contempla 50 minutos de lectura semanal e  no cal participaremos  

O profesor cooperará guiando, informando, interpretando, aclarando, explicando todas as 

dificultades  que  se orixinen na lectura ao longo da clase . O mesmo tempo dará exemplo 

nesta actividades de toda a clase. 

A lectura será realizada mantendo as normas de clase (en silencio, boa postura, etc). 

O alumnado pode usar os dicionarios da clase ou solicitar a información do profesor. 

 

A fin de contribuír ao proxecto lector do centro proporemos a lectura e posterior análise crítico 

de pequenos textos relacionados coa materia.  

 

8- INTEGRACIÓN DAS TIC  

As novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do proxecto 

educativo actual. Por unha banda, a aparición de Internet supuxo unha revolución na forma de 

procurar e tratar a información, ata o punto de que se ten convertido na principal fonte de 

información para case todos; por iso, cómpre que Iles ensinemos aos alumnos a manexar 

Internet e a aproveitar as posibilidades que ofrece para a nosa materia. As novas tecnoloxías 

ábrenlles novos camiños e formas de traballar na clase, que poden resultar motivadoras para 

os alumnos e moi potentes desde o punto de vista didáctico. As posibilidades de traballar coas 

novas tecnoloxías  son varias,  cada profesor pode elixir, segundo os seus gustos e 

necesidades. 

 Pódese recorrer a Internet para buscar información sobre actividades ou diversos 

aspectos da materia. 

 Empregaránse recursos multimedia, con presentacións audiovisuais para cada un dos 

temas do libro. Estas presentacións poden proxectarse de dúas maneiras: ben nun 

encerado dixital, se o houbera,  ben simplemente cun ordenador e un canón. Estas 

presentacións poden  incluír animacións, vídeos, imaxes, esquemas, textos e 

actividades que poden proxectarse ao longo da explicación na clase e que, sen dúbida, 

farán máis rica e interesante a exposición. 

 Pódense empregar proxectos específicos de investigación en Internet: as WebQuests. 

Trátase de grandes propostas de investigación que os alumnos realizarán en grupo e 

que ocuparán varias clases. Cada investigación supón a elaboración dun traballo sobre 
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un tema do curso cuxa información debe buscarse en Internet. As WebQuests poden 

servir para traballar algúns temas do curso cunha metodoloxía indagadora, diferente da 

tradicional metodoloxía expositiva común na nosa materia, ao mesmo tempo que lles 

ensinan aos alumnos a procurar información en Internet e a traballar en grupo. 

 Visualización de diferentes videos, CD-Rom etc… 

 

 

9- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E/OU EXTRAESCOLARES  

A desenvolver cando estean organizadas, presentando para aprobación do Departamento e do 

Consello Escolar. 

 

10. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA 

DOCENTE.  

O alumno é capaz de: 

1. Describir os trazos sociais, económicos, políticos, culturais e artísticos que caracterizan a 

Europa medieval a partir das funcións desempeñadas pola nobreza, o clero e o campesiñado e 

recoñecer a súa evolución ata a aparición do Estado moderno.  

2. Situar no tempo e no espazo as diversas unidades políticas que coexistiron na península 

Ibérica durante a Idade Media, distinguindo as súas peculiaridades e recoñecendo na España 

actual exemplos da supervivencia do seu legado cultural e artístico, particularmente no mundo 

urbano.  

3. Valorar a identidade do período medieval galego nos seus momentos fundamentais, 

destacando o papel hexemónico que exerce a Igrexa na economía, na cultura ou na 

articulación do poboamento e establecendo unha relación entre as súas crises sociais e a xeral 

do feudalismo.  

4. Distinguir os principais momentos na formación e evolución do Estado moderno destacando 

as características máis relevantes da monarquía hispánica e do imperio colonial español.  

5. Identificar e localizar os principais estilos artísticos do Medievo e da Idade Moderna, e aplicar 

ese coñecemento á análise dalgunhas obras e autores representativos destes estilos. 

6. Describir os factores que condicionan os comportamentos e movementos demográficos, 

utilizando os conceptos e indicadores básicos, caracterizando as tendencias predominantes e 

aplicando este coñecemento á análise do actual réxime demográfico de Galicia e España.  

7. Identificar os trazos que caracterizan as sociedades actuais distinguindo a diversidade de 

grupos sociais que as configuran, e expoñendo algunha situación que reflicta a desigualdade 

social utilizando fontes diversas (prensa, bibliografía, páxinas web, etc.), seleccionando a 

información máis relevante, integrándoa nun esquema ou guión e comunicando os resultados 

do estudo de forma intelixible 

8. Analizar o crecemento das áreas urbanas e as súas novas modalidades, a  

diferenciación social e funcional do espazo urbano e algúns dos seus problemas,  

aplicando este coñecemento a exemplos de cidades españolas e galegas.  
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9. Realizar de forma individual e tamén en grupo, coa axuda do profesor, un traballo  

sinxelo de carácter descritivo sobre algún pazo , mosteiro ou monumento  da comarca, 

 

Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

A programación é revisada ao longo de todo o curso escolar nas sucesivas reunións do 

Departamento que se realizan mensualmente, con especial fincapé na reunión final, tralo 

remate do curso académico. 

A fin de avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, ao final de cada avaliación o profesor 

entregará ao alumnado unha ficha (ANEXO I) para que se cubra de forma anónima. 

 

 

 
ANEXO I: Cuestionario  alumnado para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

 

1.- A disciplina respostou as túas espectativas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

2.-  Consideras que a disciplina é de utilidade para a túa vida diaria? 

 

Nada   

Poco   

Bastante  

Mucho  

 

3.-  Consideras que foi de utilidade para outras disciplinas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

4.-  Os temas abordados resultan aplicábeis distintos aspectos do teu desenvolvemento persoal e  

académico? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

5.-  Consideras que as temáticas abordadas foron axeitadas? 

 

Si  

Non  
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Por que? 

 

 

 

6.- Consideras axeitada a metodoloxía empregada? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

7.-  Consideras axeitada a secuencia dos temas tratados? 

 

Si  

No  

Por que? 

 

 

8.-  Valora a parte práctica 

 

 
Moi mala  Mala Boa Moi boa 

Metodoloxía empregada     

Adaptación aos contidos     

Reforzo da parte teórica     

Aclaración de dúbidas     

  

 

9.- Valora a actuación do profesor con respecto aos seguintes aspectos: 

 

 
Moi mal  Mal Ben Moi ben 

Metodoloxía empregada     

Desenvolvemento dos contidos     

Claridade da exposición     

Atención persoal aos alumnos     

Aclaración de dúbidas     

  

10. Como mellorarías a disciplina? 
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1- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño 2015 (DOG 29-VI-2015), fixa entre os obxectivos para a 

Educación Secundaria Obrigatoria: Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura 

e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 

mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

O alumnado debe acadar o coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu 

funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o 

espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu 

achéganos datos sobre o pasado cuxa análise conxunta favorecen a compresión dos diferentes 

acontecementos que ao longo do tempo construíron o noso presente. 

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixos vertebradores para o 

coñecemento da sociedade, xa que abranguen a realidade humana e social dende unha 

perspectiva global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos 

feitos sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención 

doutras disciplinas como a economía, a socioloxía, a ecoloxía ou a historia da arte, que 

achegan análises diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo 

alumnado na educación primaria; favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e 

os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as 

escalas de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar 

aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a 

realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa 

orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é 

moi salientábel. 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 tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia 

matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en Xeografía); 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 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 Xeografía e Historia, pois presentan unha dimensión 

instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 
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A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo 

dos dous ciclos de ESO. A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O 

medio físico" e "O espazo humano". 

 

2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Obxectivos xerais de etapa  

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

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

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e  a solidariedade entre as persoas e 

os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 

ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 

e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 
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Competencias clave 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

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

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

A materia “Xeografía e Historia” xoga un papel relevante para que os alumnos alcancen os 

obxectivos da etapa e adquiran as competencias clave porque: 

 Proporciona un coñecemento do espazo no que se desenvolven as sociedades, os 

recursos naturais e o uso que se deu a estes, e a súa organización e funcionamento ao 

longo do tempo. Todo iso constitúe unha bagaxe de experiencias colectivas pasadas e 

presentes imprescindible para entender o mundo e a sociedade actuais. 

 Só desde o coñecemento global que proporciona esta materia sobre a complexa 

sociedade actual, o alumnado será capaz de identificar e comprender os 

acontecementos, procesos e fenómenos no contexto no que se producen e 

comprender a realidade do mundo en que viven, e no que deberá desenvolver o seu 

sentido da iniciativa e o seu espírito emprendedor, con ferramentas básicas que lle 

permitan tomar decisións con criterio propio para transformar as súas ideas en accións. 

 Achéganse datos sobre o pasado que permiten albiscar posibles problemas do futuro e 

adquirir referencias básicas sobre o devir histórico que lle facilitarán máis tarde 

incorporar novas aprendizaxes. Proporciónase ao alumnado ferramentas e 

coñecementos básicos sobre os que será capaz de participar activamente e construír 

de maneira autónoma a súa propia aprendizaxe, contribuíndo así, de maneira decisiva, 

á adquisición da competencia de aprender a aprender. 

 Permite contemplar a realidade humana e social desde unha perspectiva global e 

integradora, o que ofrece unha maior capacidade para estruturar os feitos sociais 

actuais como parte dunha construción humana que se desenvolve no curso do tempo e 

que constitúe un marco xeral para a comprensión do tempo histórico. 

 Axúdase á adquisición dun maior grao de conciencia acerca da organización espacial 

das sociedades, as súas dimensións demográficas, económicas ou sociais, os modos 

de intervención e os seus posibles impactos. 

 Proporciónase ao alumnado ideas fundamentais sobre a dimensión espacial das 

sociedades e a configuración territorial, en todos os ámbitos, desde o local ao mundial, 

e é acercado aos principios de interacción das sociedades e o seu contorno físico, 
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facilitando que poida valorar a actuación dos homes no espazo e as posibilidades e 

constricións que impón o medio. 

 Só a partir dun bo coñecemento dos contidos que proporciona a materia de Xeografía e 

Historia poderán adquirirse as competencias sociais e cívicas, entendidas como a 

habilidade para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis 

globalizados; elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para 

interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto 

mutuo e en conviccións democráticas. 

 Acércase o alumnado á adquisición de distintas ferramentas técnicas relacionadas co 

uso adecuado da información a través da observación ou a documentación, o seu 

tratamento, a súa organización, a súa representación gráfica ou a súa comunicación. 

Esta materia propiciará tamén un marco ideal para o desenvolvemento da 

competencia básica en ciencia e tecnoloxía, incluída a competencia dixital, xa que 

deben ser capaces de buscar e seleccionar con espírito crítico os datos necesarios, 

procesalos cientificamente en función do obxectivo desexado, identificar preguntas, 

formular hipóteses, resolver problemas e alcanzar conclusións. 

 É unha materia ideal para desenvolver no alumno actitudes como a curiosidade, o 

interese e a creatividade, así como o recoñecemento das manifestacións culturais e 

artísticas como fontes de pracer e gozo persoal. Todo iso axudaralle a valorar de 

maneira responsable o noso patrimonio artístico e cultural, e a adoptar unha actitude 

de respecto e protección cara a iso, de maneira que se contribuirá decisivamente á 

adquisición da competencia en conciencia e expresións culturais. 

 Por último, e dado o seu carácter instrumental, esta materia contribuirá de maneira 

decisiva á adquisición da competencia en comunicación lingüística, xa que a 

linguaxe será a ferramenta fundamental para a comunicación, a representación, 

comprensión e interpretación da realidade, así como para a construción do 

coñecemento e a organización do pensamento. 

No perfil competencial da materia de 3º ESO que se ofrece a continuación inclúense as 

siglas identificativas das competencias clave a cuxa adquisición se contribúe 

particularmente con cada estándar de aprendizaxe avaliable. 

 

Secuenciación e temporalización. 

 

Os tempos serán flexibles en función de cada actividade e das necesidades de cada alumno, 

que serán os que marquen o ritmo de aprendizaxe. Tendo en conta que o curso ten 

aproximadamente 30 semanas, e considerando que o tempo semanal asignado a esta materia 
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é de 3 horas, sabemos que no curso haberá arredor de 90 sesións. Podemos, pois, facer unha 

estimación da repartición do tempo por unidade didáctica, tal e como se detalla a continuación: 

 

UNIDADE DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADE 0*: O medio físico e a organización territorial 

de España e de Galicia 

3 sesións 

UNIDADE 1: Espazo e sociedade 3 sesións 

UNIDADE 2: A actividade económica da sociedade 6 sesións 

UNIDADE 3: As actividades agrarias 7 sesións 

UNIDADE 4: As actividades industriais 7 sesións 

UNIDADE 5: A xeografía dos servizos 7 sesións 

UNIDADE 6: A economía española 7 sesións 

UNIDADE 6b*: A economía en Galicia 4 sesións 

UNIDADE 7: Desigualdade e cooperación 7 sesións 

UNIDADE 8: Os grandes retos medioambientais 7 sesións 

UNIDADE 9: As orixes da Idade Moderna 7 sesións 

UNIDADE 10: Renacemento e Reforma 7 sesións 

UNIDADE 11: A Monarquía Hispánica 7 sesións 

UNIDADE 12: O século do Barroco 7 sesións 

UNIDADE 13*: A Historia Moderna en Galicia 4 sesións 

TOTAL 90 sesións 

 

 

 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CC 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 

 Localización. Latitude 
e lonxitude. 

B1.1. Localizar e 
interpretar espazos 
xeográficos e lugares 
nun mapa ou imaxe 
satélite. 

XHB1.1.1. Clasifica e distingue 
tipos de mapas e imaxes 
satélite. 

CAA 

CMCCT 

CCL 

CD 

XHB1.1.2. Localiza espazos 
xeográficos e lugares nun mapa 
utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

CAA 

CMCCT 

CD 
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XHB1.1.3. Coñece e interpreta 
os tipos mapas temáticos. 

CAA 

CMCCT 

CCL 

CD 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 Organización política e 
territorial de España. 

 Sectores de actividade 
económica.  

 Sectores económicos 
en Europa, en  

España e en Galicia.   

 Sistemas  económicos 
do mundo.  

 Aproveitamento e 
futuro dos recursos 
naturais. 
Desenvolvemento 
sustentable. 

 Recursos naturais e 
actividades agrarias. 

 Pesca: tipos e 
problemática. 

 Sector industrial. 
Rexións 
industrializadas do 
mundo. 

 Actividades terciarias: 
transporte. 

 Actividades terciarias: 
comercio. 

 Turismo. 

 Causas do 
desenvolvemento 
desigual no mundo. 
Débeda externa. 

 Tensións mundiais e 
subdesenvolvemento. 
Solucións ao 
problema.  

B2.1.  Coñecer a 
organización 
administrativa e 
territorial de España. 

XHB2.1.1.  Distingue nun mapa 
político a distribución territorial de 
España: comunidades 
autónomas, capitais, provincias e 
illas. 

CCL 

CM
CCT 

CD 

CAA 

CSC 

B2.2.  Analizar os 
datos do peso do 
sector terciario dun 
país fronte aos do 
sector primario e 
secundario, e extraer 
conclusións. 

XHB2.2.1.  Compara a poboación 
activa de cada sector en diversos 
países e analiza o grao de 
desenvolvemento que amosan 
estes datos.  

CCL 

CM
CCT 

CD 

CAA 

CSC 

B2.3.  Recoñecer as 
actividades 
económicas que se 
realizan en Europa 
nos tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. 

XHB2.3.1.  Diferencia os sectores 
económicos europeos.  CCL 

CM
CCT 
CAA 

CSC 

B2.4.  Coñecer as 
características de 
diversos tipos de 
sistemas económicos. 

XHB2.4.1.  Diferencia aspectos 
concretos e a súa interrelación 
dentro dun sistema económico. 

CCL 

CSI
EE 

CCL 

CAA 

CSC 

B2.5.  Entender a idea 
de desenvolvemento 
sustentable e as súas 
implicacións. 

XHB2.5.1.  Define o 
desenvolvemento sustentable e 
describe conceptos clave 
relacionados con el.  

CCL 

CM
CCT 

CD 

CAA 

CSC 

B2.6.  Localizar os 
recursos agrarios e 
naturais no mapa 
mundial. 

XHB2.6.1.  Sitúa no mapa as prin 
cipais zonas cerealistas, como 
exemplo de recurso agrario no 
mundo, e as máis importantes 
masas forestais do mundo. 

CAA 

CD 

CM
CCT 
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XHB2.6.2.  Localiza e identifica 
nun mapa as principais zonas 
produtoras de minerais no 
mundo. 

CAA 

CSI
EE 

CD 

CM
CCT 

XHB2.6.3.  Localiza e identifica 
nun mapa as principais zonas 
produtoras e consumidoras de 
enerxía no mundo. 

CD 

CAA 

CSI
EE 

CM
CCT 

XHB2.6.4.  Identifica e nomea 
algunhas enerxías alternativas. 

CCL 

CAA 

CSI
EE 

CM
CCT 

B2.7.  Explica e 
localiza os tipos de 
pesca e os seus 
problemas. 

XHB2.7.1.  Procura información 
sobre a sobreexplotación dos 
caladoiros de pesca, usando 
recursos impresos e dixitais. 

CCL 

CM
CCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSI
EE 

B2.8.  Explicar a 
distribución desigual 
das rexións 
industrializadas no 
mundo. 

XHB2.8.1.  Localiza nun mapa os 
países máis industrializados do 
mundo, a través de lendas e 
símbolos adecuados.  

CCL 

CAA 

CSI
EE 

B2.9.  Analizar o 
impacto dos medios 
de transporte no seu 
contorno. 

XHB2.9.1.  Traza sobre un 
mapamundi o itinerario que 
segue un produto agrario e outro 
gandeiro desde a súa colleita ata 
o seu consumo en zonas 
afastadas, e extrae conclusións . 

CD 

CAA 

CSC 

CSI
EE 

B2.10.  Entender os 
fluxos e os bloques 
comerciais.  

XHB2.10.1.  Define os 
indicadores que miden os 
intercambios económicos dun 
país . 

CAA 

CD 

CCL 

CM
CCT 

CSI
EE 



 
Programación de Xeografía e Historia, 3º ESO. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                  10 
 

XHB2.10.2. Describe as 
características do comercio 
internacional na actualidade. 

CAA 

CCL 

CSC 

CSI
EE 

XHB2.10.3.  Enumera as 
características dos bloques 
comerciais e as razóns polas que 
se constitúen.  

CAA 

CCL 

CSC 

CSI
EE 

B2.11.  Analizar o 
desenvolvemento do 
turismo e a súa 
importancia 
económica.  

XHB2.11.1.  Identifica os tipos de 
turismo e os seus efectos. 

CAA 

CCL 

CCE
C 

CSI
EE 

CD 

XHB2.11.2.  Valora a importancia 
do turismo na economía 
española e galega.  

CAA 

CCL 

CCE
C 

CSI
EE 

CD 

B2.12.  Analizar 
gráficos de barras por 
países e textos onde 
se reflictan os niveis 
de consumo, o 
comercio desigual e a 
débeda externa entre 
países en 
desenvolvemento e os 
desenvolvidos. 

XHB2.12.1.  Comparar as 
características do consumo 
interior de países como Brasil e 
Francia. 

CAA 

CCL 

CSC 

CSI
EE 

CD 

XHB2.12.2.  Crea mapas 
conceptuais, usando recursos 
impresos e dixitais, para explicar 
o funcionamento do comercio, e 
sinala os organismos que 
agrupan as zonas comerciais.  

CAA 

CCL 

CSI
EE 

CD 

XHB2.12.3.  Describe o 
funcionamento dos intercambios 
a nivel internacional, utilizando 
mapas temáticos e gráficos nos 
que se reflictan as liñas de 
intercambio. 

CAA 

CM
CCT 

CSI
EE 

CD 

CCL 
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B2.13.  Relacionar 
áreas de conflito 
bélico no mundo con 
factores económicos.  

XHB2.13.1.  Realiza un informe 
sobre as medidas para tratar de 
superar as situacións de pobreza. 

CAA 

CSI
EE 

CD 

CCL 

XHB2.13.2.  Sinala áreas de 
conflito bélico no mapamundi e 
relaciónaas con factores 
económicos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSI
EE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

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

 Fontes históricas. 

 Cambio e 
continuidade. 

 Tempo histórico. 

 Vocabulario histórico e 
artístico. 

 Idade Moderna: 
concepto e 
datación. 

 Renacemento e 
Humanismo: alcance 
posterior. 

 Arte renacentista e 
barroca. 

 Principais 
manifestacións da 
cultura dos séculos 
XVI e XVII. 

 Estado moderno: 
monarquías 
autoritarias, 
parlamentarias e 
absolutas.  

 Monarquías 
modernas: unión 
dinástica de Castela e 
Aragón. Posición de 
Galicia. 

 Descubertas 

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

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

CSC 

CAA 

CCE
C 

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

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

CSC 

CAA 

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

CSC 

CAA 

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

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

CSC 

CM
CCT 

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

CSC 

CM
CCT 

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

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

CSC 

CM
CCT 

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

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

CSC 

CCL 
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xeográficas: Castela e 
Portugal. Conquista e 
colonización de 
América. 

 Os conflitos europeos 
nos séculos XVI e XVII 
a través das políticas 
dos Austrias: reforma, 
contrarreforma e 
guerras de relixión; 
loita pola hexemonía e 
guerra dos Trinta 
Anos. 

adecuado. 

B3.6.  Comprender a 
significación histórica 
da etapa do 
Renacemento en 
Europa. 

XHB3.6.1.  Distingue modos de 
periodización histórica (Idade 
Moderna, Renacemento, 
Barroco, Absolutismo, etc.). 

CSC 

CAA 

B3.7.  Relacionar o 
alcance da nova 
ollada dos 
humanistas, artistas e 
científicos do 
Renacemento con 
etapas anteriores e 
posteriores.   

XHB3.7.1.  Identifica trazos do 
Renacemento e do Humanismo 
na historia europea, a partir de  
fontes históricas de diversos 
tipos. 

CSC 

CCE
C 

CAA 

CCL 

B3.8.  Coñecer a 
importancia da arte 
renacentista e barroca 
en Europa e en 
América. 

XHB3.8.1.  Coñece obras e 
legado de artistas, humanistas e 
científicos da época.  

CSC 

CCE
C 

CM
CCT 

CCL 

B3.9.  Coñecer a 
importancia dalgúns 
autores e obras destes 
séculos. 

XHB3.9.1.  Analiza obras, ou 
fragmentos delas, dalgúns 
autores desta época no seu 
contexto. 

CSC 

CCE
C 

CAA 

CCL 

B3.10.  Comprender a 
diferenza entre os 
reinos medievais e as 
monarquías modernas 
. 

XHB3.10.1.  Distingue as 
características de réximes 
monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos.  

CSC 

CAA 

B3.11.  Analizar o 
reinado dos Reis 
Católicos como unha 
etapa de transición 
entre a Idade Media e 
a Idade Moderna. 

XHB3.11.1.  Comprende os 
conceptos de cambio e 
continuidade en relación co 
reinado dos Reis Católicos. 

CSC 

CAA 

B3.12.  Entender os 
procesos de conquista 
e colonización, e as 
súas consecuencias. 

XHB3.12.1.  Explica as causas 
que conduciron á descuberta de 
América para Europa, a súa 
conquista e a súa colonización. 

CSC 

CM
CCT 

CAA 

CCL 

XHB3.12.2.  Coñece os principais 
feitos da expansión de Aragón e 
de Castela polo mundo. 

CSC 

XHB3.12.3. Sopesa 
interpretacións conflitivas sobre a 
conquista e a colonización de 
América. 

CSC 

CAA 

CCL 
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3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o 

traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das 

competencias correspondentes. 

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

alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos 

de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. Xeografía e Historia permite 

desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe 

por proxectos estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos de 

materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunicación e cun 

enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi importante ter 

presente o papel do/da docente como orientador/a, promotor/a e facilitador/a do 

desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre 

docentes. 

Procurarase combinar  o traballo expositivo do profesorado coa participación activa do 

alumnado.  

Na proposta da materia de Xeografía e Historia destacan os seguintes aspectos desde o punto 

de vista didáctico: 

O enfoque básico: o interese pola comprensión do noso mundo 

Un dos obxectivos clave nesta materia é que os alumnos comprendan como é o mundo no que 

viven, que causas provocaron que sexa así e que consecuencias se derivan de que sexa así. 

Tamén se intenta favorecer a empatía do alumnado con culturas e mentalidades distintas da 

propia, e a súa implicación persoal nos problemas que afectan ao mundo actual. 

En Xeografía descríbense con atención as principais características e procesos do noso mundo 

a distintas escalas (mundial, continental, nacional, rexional, local). En Historia preséntanse os 

feitos, obxectos, usos e costumes do pasado como raíces dos procesos actuais e dos 

elementos da nosa vida cotiá. 

Os descubrimentos na Xeografía e na Historia 

Ambas as materias son disciplinas abertas, que se van construíndo pouco a pouco, a partir de 

descubrimentos sucesivos. Ao comezo das unidades móstranse aos alumnos as distintas 

fontes, a través das cales descobren o contido concreto sobre o que versa o tema: 

B3.13.  Coñecer 
trazos das políticas 
internas e as relacións 
exteriores dos séculos 
XVI e XVII en Europa. 

XHB3.13.1. Analiza as relación 
entre os reinos europeos que 
conducen a guerras como a dos 
"Trinta Anos". 

CSC 

CAA 
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 Noticias de actualidade. 

 Fontes específicas e traballos especializados. 

 Cine. 

 Libros. 

 Ligazóns de internet. 

 

Posteriormente, expóñense os contidos do tema, formulándolles un 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, así como sobre o 

seu pensamento crítico. 

 

Preocupación polas estratexias de aprendizaxe 

Non basta con ensinar coñecementos, senón que hai que conseguir que o alumno adquira un 

nivel adecuado de desenvolvemento das competencias básicas.  

Nas actividades específicas da unidade axúdase aos alumnos a reflexionar sobre o propósito 

da aprendizaxe e a expoñer a forma de planificar, supervisar e avaliar o seu proceso de 

adquisición do coñecemento en contextos diversos: lectura de imaxes, interpretación da 

cartografía, comprensión de textos, etc. Nas actividades finais de cada unidade exponse a 

integración dos coñecementos adquiridos, así como o traballo das capacidades intelectuais de 

carácter xeral: definir, clasificar, comparar, sintetizar, explicar, analizar, valorar e argumentar. 

Ademais, a realización de tarefas competenciais e a aprendizaxe baseada en problemas (PBL), 

afonda no traballo en equipo desde unha perspectiva competencial.  

Utilizaranse varios métodos  didácticos, mesturándoos: 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente aos alumnos conforme avanzamos no 

desenvolvemento de cada unidade. É unha boa forma de coñecer o punto de partida e 

animalos a participar. 

 Indutivo: partindo da análise 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. 

 Dialéctico: chegar a conclusións tras sucesivas fases de análise e síntese entre todos. 

 

O libro: 3º ESO.XEOGRAFÍA E HISTORIA. CELME, da editorial SM, será o libro de texto de 

apoio.  

 

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será 

continua, formativa e integradora. 
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No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o 

adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en 

calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a 

garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

Isto non implica a obrigatoriedade de realizar exames de recuperación específicos das 

diferentes Unidades Didácticas.  

 

Criterios de cualificación 

1.- En cada unha das  avaliacións realizaranse un mínimo dun exame e  outras probas 

puntuais, en función do tempo que se dispoña e da marcha da materia.  

 

2.- Cada exame ou proba será valorada de 0 a 10 puntos, e nel poderán figurar preguntas, 

conceptos, gráficas, debuxos, textos a interpretar, textos para completar, etc. segundo sexa o 

tema ou temas a examinar. Para cualificar os exames teranse en conta os criterios xerais e 

específicos da materia, así como a claridade na expresión, a expresión escrita tanto gramatical 

como ortográfica, a coherencia na exposición das ideas, a adecuación nas respostas, a 

elaboración dun discurso lóxico, un uso correcto e rigoroso da terminoloxía básica, a 

capacidade de relación, análise e comprensión dos feitos.  

O alumnado ha de coñecer con anteriodidade o tipo de exercicios que vai realizar e farase 

constar no exame a puntuación de cada pregunta. 

 

3.- A cualificación dos exames supón até un mínimo do 85%  no total da nota da avaliación. 

 

4.- O traballo diario e a consecución dos obxectivos actitudinais contará até un máximo do 15% 

no total da nota da avaliación. 

O alumnado levará ao día un caderno de traballo para a materia. Nel constarán apuntamentos, 

actividades e vocabulario. Este caderno deberá estar ao día e completo, ordenado, ben 

presentado e seguindo as directrices que indique o profesor; sendo a ferramenta que reflicte o 

traballo diario da/o alumna/o e o interese pola materia.  

Cada avaliación, o profesor, revisará os cadernos indicándolle ao alumno os aspectos  que 

tería que corrixir. O caderno será cualificado cunha nota de 0 a 1 puntos que se sumará á nota 

media dos exames. 

A non entrega do traballo diario suporá 1/2 punto negativo.  

 

5.-Para recuperar a materia pendente o profesor pode fixar exercicios e ou exames. A 

realización deses exercicios e probas é obrigatoria e o non realizalas suporá a non superación 

da materia. 
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Cualificación final 

A cualificación final será a media aritmética da nota das tres avaliacións. No caso de terse 

presentado a algunha recuperación terase en conta a nota do exame de recuperación para 

facer a media. En caso que a nota da 3ª avaliación sexa superior á media aritmética terase en 

conta esta nota en virtude da avaliación continua. 

A nota do aprobado será o 5. As notas inferiores a 5 implican non superar a materia, xa que o 

redondeo se ten realizado nas respectivas avaliacións. 

 

Avaliación inicial. 

Empezarase na  primeira quincena de clases cunha avaliación inicial oral ou/e escrita como 

toma de contacto cos alumnos e para detectar calquera tipo de problemas  en canto se refire a 

coñecementos, actitudes, vocabulario,  expresión, etc... 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes; a partir dela poderemos:  

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou adaptación de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe. Débese ter en conta aquel alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero 

que requira atención específica. 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 

espazos, xestión de tempos para cada grupo  favorecendo a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os 

recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  

 

Avaliación extraordinaria 

A avaliación extraordinaria consistira nun exame valorada de 0 a 10 puntos, e nel poderán 

figurar preguntas, conceptos, gráficas, debuxos, textos a interpretar, textos para completar, etc. 

Para cualificar os exames teranse en conta os criterios xerais e específicos da materia, así 

como a claridade na expresión, a expresión escrita tanto gramatical como ortográfica, a 

coherencia na exposición das ideas, a adecuación nas respostas, a elaboración dun discurso 

lóxico, un uso correcto e rigoroso da terminoloxía básica, a capacidade de relación, análise e 

comprensión dos feitos. 



 
Programación de Xeografía e Historia, 3º ESO. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                  17 
 

A nota do exame supón o 100% da cualificación. 

 

Avaliación de pendentes 

Faránse dous exames parciais e  unha proba final para os que non acadaran os obxectivos. 

Aqueles que non se presentaran as probas parciais deberán  facer a proba final. Tamén se 

poderá mandar a realización de actividades  dos temas correspondentes a cada exame que 

serán  valorados na cualificación.  As datas de celebración das probas serán comunicadas aos 

titores correspondentes e colocaranse no  taboleiro de información. 

 

5- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Para conseguir que a diversidade non sexa un obstáculo, intentaremos desenvolver a 

autonomía progresiva dos alumnos, tanto no plano individual como no grupal. Para iso 

propoñemos actividades que se deben resolver en equipos de traballo, así como a distribución 

de tarefas compartidas, responsabilidades no grupo, non sen por iso esquecer o traballo 

individual que nesa etapa debe formar parte do proceso de aprendizaxe do alumnado tendente 

a unha maior autonomía no proceso.  

En función desta proposta, deseñaremos en cada Unidade Didáctica actividades e propostas 

de traballo que permitan superar deficiencias de aprendizaxe, actividades de REFORZO e 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES . Para iso se estudará cada caso particular coa axuda do 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Tamén se satisfará a demanda de aquel grupo de 

alumnos que cunha maior madurez demanden niveis máis complexos (chamadas actividades 

de AMPLIACIÓN).  

a) As actividades de reforzo aparecerán en dous momentos da Unidade Didáctica: ao principio 

dela, onde se interroga sobre os aspectos máis básicos que deben dominar da ESO e que 

serven de punto de partida para a aprendizaxe de novos contidos e ó final de cada Tema no 

que se propoñerán algunhas actividades que vaian dirixidas a reafirmar conceptos, 

procedementos e actitudes que algúns dos alumnos do grupo non asimilaran ben  

b) As actividades de ampliación irán dirixidas a aqueles alumnos que pola súa maior madurez 

intelectual necesiten problemas que lles permitan obter un maior rendemento no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe significativa. Estas actividades serán utilizadas a criterio do profesor, en 

función das súas necesidades educativas. Cada alumno debe aprender en función da súa  

capacidade e a isto se dirixe a diversidade de actividades e de criterios avaliadores.  

 

6- TEMAS TRANSVERSAIS. 

Os temas transversais abranguen contidos de varias disciplinas e o seu tratamento debe ser 

abordado dende a complementariedade. 

Non poden formularse como un programa paralelo ao desenvolvemento do currículo senón 

inserido na dinámica diaria do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Son transversais porque deben impregnar a totalidade das actividades do centro. 

Estes temas son: 
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Educación ambiental 

Educación para a paz 

Educación do consumidor 

Educación vial 

Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

Educación para a saúde 

Educación na sexualidade 

Educación cívica e moral 

 

 

7- CONTRIBUCIÓN DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR  

O  fomento da lectura convértese nunha actividade prioritaria para comprender os textos 

escritos, para redactar correctamente e para expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha 

área como Xeografía e Historia a falta de competencia lingüística convértese nun dos principais 

obstáculos. Parece, polo tanto, preciso fomentar a lectura para garantir a comprensión 

lingüística dos alumnos.  

En primeiro lugar, potenciarase a lectura dos libros de texto así como as páxinas específicas 

dedicadas á lectura.  

Empregaranse textos motivadores, normalmente de carácter narrativo ou periodístico, coa 

finalidade de que os alumnos aprendan Xeografía e Historia non só a través do texto 

expositivo, senón tamén doutros tipos de texto. Así mesmo ensinaráselles aos alumnos a ler 

textos históricos dun xeito pautado. Os alumnos aprenderán a situar os textos no seu contexto 

histórico e xeográfico, e a seleccionar as ideas principais. Por outra banda aprenderán a 

realizar actividades de contraste de fontes e de integración da información de varias fontes.  

En terceiro lugar promoverase que os alumnos lean un conxunto de informacións para que 

formen a súa propia opinión sobre temas polémicos e de debatelos cos seus compañeiros.  

En cuarto lugar intentarase que os alumnos aprendan a identificar os aspectos subxectivos dos 

textos e a reflexionar sobre a función que cumpriron. Ademais analizarán textos de todo tipo: 

políticos, testimoniais, literarios, etc.  

En quinto lugar, proporcionaranse actividades específicas de comprensión lectora para axudar 

aos alumnos a comprender o que len ao mesmo tempo que realizan actividades que os 

axudarán . Estas actividades de comprensión lectora poden ser de varios tipos:  

- Actividades sobre o vocabulario más difícil ou específico. 

- Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de forma explícita no 

texto.  

- Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións entre as ideas 

(causa-efecto, comparación, semellanza ... ), difíciles de descubrir polos alumnos, pois adoitan 

estar ocultos no texto.  

- Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas, etc., ferramentas que son moi útiles 

para comprender e estudar. 
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- Actividades en que se pide ós alumnos que dean a súa opinión persoal e que implican a 

transformación do estudado en coñecemento propio.  

Participación do profesor desta materia no Plan Lector do Centro de acordo ao 

calendario recomendado polo/a  responsable  do Proxecto Lector.  Este Plan Lector que 

contempla 50 minutos de lectura semanal e  no cal participaremos  

O profesor cooperará guiando, informando, interpretando, aclarando, explicando todas as 

dificultades  que  se orixinen na lectura ao longo da clase . O mesmo tempo dará exemplo 

nesta actividades de toda a clase. 

A lectura será realizada mantendo as normas de clase (en silencio, boa postura, etc). 

O alumnado pode usar os dicionarios da clase ou solicitar a información do profesor. 

 

A fin de contribuír ao proxecto lector do centro proporemos a lectura e posterior análise crítico 

de pequenos textos relacionados coa materia.  

 

8- INTEGRACIÓN DAS TIC  

O uso das TIC implica aprender a utilizar equipamentos e ferramentas específicos, o que supón 

familiarizarse con estratexias que permitan identificar e resolver pequenos problemas rutineiros 

de software e de hardware. Susténtase no uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, 

booklets, etc.) para obter, avaliar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, e 

comunicarse e participar en redes sociais e de colaboración a través de internet. 

As TIC ofrecen ao alumnado a posibilidade de actuar con destreza e seguridade na sociedade 

da información e a comunicación, aprender ao longo da vida e comunicarse sen as limitacións 

das distancias xeográficas nin dos horarios ríxidos dos centros educativos. Ademais, pode 

utilizalas como ferramenta para organizar a información, procesala e orientala cara á 

aprendizaxe, o traballo e o ocio. 

A incorporación das TIC á aula contempla varias vías de tratamento que deben ser 

complementarias: 

1. Como fin en si mesmas: teñen como obxectivo ofrecer ao alumnado coñecementos e 

destrezas básicas sobre informática, manexo de programas e mantemento básico 

(instalar e desinstalar programas; gardar, organizar e recuperar información; formatear; 

imprimir, etc.). 

2. Como medio: o seu obxectivo é sacar todo o proveito posible das potencialidades 

dunha ferramenta que se configura como o principal medio de información e 

comunicación no mundo actual. Ao finalizar a Educación Secundaria Obrigatoria, os 

alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar e editar información, e interactuar 

mediante distintas ferramentas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociais e 

educativas, etc.). 

Con carácter xeral, potenciaranse actividades nas que haxa que realizar unha lectura e 

comprensión crítica dos medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 

materiais impresos ou en formato dixital, etc.), nas que prevaleza o desenvolvemento do 
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pensamento crítico e a capacidade creativa a través da análise e a produción de materiais 

audiovisuais. 

En canto á utilización das TIC na materia de Xeografía e Historia, neste ámbito teñen cabida 

desde a utilización de diapositivas ou vídeo ata a visualización ou realización de presentacións, 

o traballo con recursos multimedia, pasando pola busca e selección de información en internet, 

a utilización de follas de cálculo e procesadores de texto, ata o desenvolvemento de blogs de 

aula, o tratamento de imaxes, etc. 

As principais ferramentas TIC dispoñibles e algunos exemplos das súas utilidades concretas 

son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, facer resumos, engadir 

títulos, imaxes, hipervínculos, gráficos e esquemas sinxelos, etc. 

2. Uso de follas de cálculo sinxelas para organizar información (datos) e presentala en 

forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos e opcións básicas dos programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuais (CD e www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso sinxelo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): traballos 

multimedia, presentacións creativas de textos, esquemas ou realización de 

diapositivas. 

8. Internet: busca e selección crítica de información. 

9. Elaboración de documentos conxuntos mediante ferramentas de programas de edición 

simultánea (Drive, etc.). 

10. Utilización dos innumerables recursos e páxinas web dispoñibles. 

 

Por tanto, débese aproveitar ao máximo a oportunidade que ofrecen as TIC para obter, 

procesar e transmitir información. Resaltamos aquí algunhas das súas vantaxes: 

- Realización de tarefas de maneira rápida, cómoda e eficiente. 

- Acceso inmediato a gran cantidade de información. 

- Realización de actividades interactivas. 

- Desenvolvemento da iniciativa e as capacidades do alumno. 

- Aprendizaxe a partir dos propios erros. 

- Cooperación e traballo en grupo. 

- Alto grao de interdisciplinariedade. 

- Flexibilidade horaria. 

 

9- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E/OU EXTRAESCOLARES  

A desenvolver cando estean organizadas, presentando para aprobación do Departamento e do 

Consello Escolar. 
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10. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA 

DOCENTE.  

 

Indicadores para avaliar o proceso de ensino. 

Descritores 

- Identifica todos os tipos de imaxes e localiza puntos xeográficos 

- Sitúa e localiza os principais elementos físicos de Galicia, España e do resto do mundo 

- Interpreta e identifica climogramas e fotografías de paisaxes naturais dos diferentes medios 

do planeta e explica as súas principais características 

- Sitúa xeograficamente as CCAA, provincias e illas paises UE e do resto do mundo e coñece 

as súas capitais 

- Define e explica que é o Estado e razoa de forma correcta porque certos territorios poden 

gozar de autonomía 

- Cita e caracteriza as áreas desenvoltas e os países máis pobres  

- Recoñece a ONU así como os seus obxectivos e é capaz de dar información sobre: UNICEF, 

UNESCO, FAO, ACNUR 

- Distingue cales son as institucións de autogoberno das CCAA. 

- Describe de forma correcta cales son as competencias dos concellos e deputacións 

provinciais 

- Entende o que é o mercado común europeo e a importancia do euro como moeda común 

- Conoce que é  a UE e distingue as funcións das institucións máis importantes (Consello 

Europeo, Consello da UE, Parlamento Europeo, comisión Europea, Banco Central Europeo) 

- Recoñece os elementos esencis que distinguen un estado democrático dun non democrático 

- Comprende con precisión as caracterísicas dos diferentes modelos económicos 

- Explica con detalle as peculiaridades dos sectores de actividade (primario, secundario, 

terciario, cuaternario) 

- Coñoce as características da actividade agro-gandeira, recoñece as paisaxes e é capaz de 

identificalas a partir dunha fotografía 

- Entende o concepto de desenvolvemento sostible 

- Entende o concepto de sobreexplotación pesqueira 

- Valora as consecuencias que se derivan das actividades humanas sobre o medio ambiente  

- Comprende o proceso de fabricación industrial e diferenciao do proceso artesanal. 

- Entende a clasificación da actividade industrial 

- Identifica os factores de localización industrial e sabe onde se concentra a industria en 

España 

- Comprende o concepto de deslocalización industrial e todas as consecuencias que se derivan 

deste proceso para os países do Norte e do Sur 

- Entende o que é o sector terciario e as súas características 

- Entende a importancia do turismo na economía e especialmente na española 

- Comprende as características do comercio interior e exterior así como os principais fluxos 
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- Comprende as caraterísticas socioeconómicas da Idade Moderna 

- Identifica os acontecementos máis relevantes que aconteceron na Idade Moderna 

- Comprende as características da arte renacentista nas súas diversas facetas e identifica aos 

artistas máis señalados 

- Comprendero proceso do descubrimento do Novo mundo e a transcendencia deste feito 

- Comprende os rasgos máis destacables da monarquía implantada polos RRCC 

- Comprende o proceso de hexemonía e decadencia da monarquía dos Austrias 

- Comprende as singularidades da arte Barroca e identifica aos principales artistas 

- Sabe elaborar un cuadro sobre a información que se lle solicite 

- Interpreta de forma adecuada gráficos, mapas fotografías e ilustracións 

- Localiza información de forma autónoma 

 

Indicadores 

- Indicador de logro baixo: Ter dificultades para explicalo. 

- Indicador de logro medio: Explicalo sen dificultade de forma sinxela. 

- Indicador de logro alto: Explicalo ao máximo nivel de forma excelente 

 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente. 

 

A avaliación da práctica docente debe enfocarse polo menos con relación a:  

1. Programación. 

2. Desenvolvemento. 

3. Avaliación. 

 

A modo de modelo, proponse o seguinte exemplo de ficha de autoavaliación da 

práctica docente: 

 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observacións 

Os obxectivos didácticos formuláronse en 

función dos estándares de aprendizaxe 

avaliables que concretan os criterios de 

avaliación. 

  

A selección e temporalización de contidos e 

actividades foi axustada. 
  

A programación facilitou a flexibilidade das 

clases, para axustarse ás necesidades e 
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intereses dos alumnos o máis posible. 

Os criterios de avaliación e cualificación foron 

claros e coñecidos dos alumnos, e permitiron 

facer un seguimento do progreso dos alumnos. 

  

A programación realizouse en coordinación co 

resto do profesorado. 
  

DESENVOLVEMENTO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observacións 

Antes de iniciar unha actividade, fíxose unha 

introdución sobre o tema para motivar os 

alumnos e saber os seus coñecementos 

previos.  

  

Antes de iniciar unha actividade, expúxose e 

xustificouse o plan de traballo (importancia, 

utilidade, etc.), e foron informados sobre os 

criterios de avaliación. 

  

Os contidos e actividades relacionáronse cos 

intereses dos alumnos, e construíronse sobre 

os seus coñecementos previos. 

  

Ofreceuse aos alumnos un mapa conceptual 

do tema, para que sempre estean orientados 

no proceso de aprendizaxe. 

  

As actividades propostas foron variadas na 

súa tipoloxía e tipo de agrupamento, e 

favoreceron a adquisición das competencias 

clave. 

  

A distribución do tempo na aula é adecuada. 
  

Utilizáronse recursos variados (audiovisuais, 

informáticos, etc.). 
  

Facilitáronse estratexias para comprobar que 

os alumnos entenden e que, no seu caso, 

saiban pedir aclaracións. 

  

Facilitouse aos alumnos estratexias de 

aprendizaxe: lectura comprensiva, como 

buscar información, como redactar e organizar 

un traballo, etc. 
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Favoreceuse a elaboración conxunta de 

normas de funcionamento na aula. 
  

As actividades de grupo foron suficientes e 

significativas. 
  

O ambiente da clase foi adecuado e produtivo. 
  

Proporcionouse ao alumno información sobre 

o seu progreso. 
  

Proporcionáronse actividades alternativas 

cando o obxectivo non se alcanzou en primeira 

instancia. 

  

Houbo coordinación con outros profesores. 
  

 

 

AVALIACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observacións 

Realizouse unha avaliación inicial para axustar 

a programación á situación real de 

aprendizaxe. 

  

Utilizáronse de maneira sistemática distintos 

procedementos e instrumentos de avaliación, 

que permitiron avaliar contidos, 

procedementos e actitudes. 

  

Os alumnos dispuxeron de ferramentas de 

autocorrección, autoavaliación e coavaliación. 
  

Proporcionáronse actividades e 

procedementos para recuperar a materia, a 

alumnos con algunha avaliación suspensa, ou 

coa materia pendente do curso anterior, ou na 

avaliación final ordinaria.   

  

Os criterios de cualificación propostos foron 

axustados e rigorosos. 
  

Os pais foron adeecuadamente informados 

sobre o proceso de avaliación: criterios de 

cualificación e promoción, etc. 

  

 

 Ademais, sempre resulta conveniente escoitar tamén a opinión dos usuarios. Neste 

sentido, é interesante proporcionar aos alumnos unha vía para que poidan manifestar a súa 
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opinión sobre algúns aspectos fundamentais da materia. Para iso, pode utilizarse unha sesión 

informal na que se intercambien opinións, ou ben pasar unha sinxela enquisa anónima, para 

que os alumnos poidan opinar con total liberdade. 
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1- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño 2015 (DOG 29-VI-2015), fixa entre os obxectivos para a 

Educación Secundaria Obrigatoria: Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura 

e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 

mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

O alumnado debe acadar o coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu 

funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o 

espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu 

achéganos datos sobre o pasado, cuxa análise conxunta favorecen a compresión dos 

diferentes acontecementos que ao longo do tempo construíron o noso presente. 

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixos vertebradores para o 

coñecemento da sociedade, xa que abranguen a realidade humana e social dende unha 

perspectiva global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos 

feitos sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención 

doutras disciplinas como a economía, a socioloxía, a ecoloxía ou a historia da arte, que 

achegan análises diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo 

alumnado na educación primaria; favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e 

os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as 

escalas de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar 

aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a 

realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa 

orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é 

moi salientábel. 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 tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia 

matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en Xeografía); 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 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 Xeografía e Historia, pois presentan unha dimensión 

instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 
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A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo 

dos dous ciclos de ESO. A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O 

medio físico" e "O espazo humano".  

 

2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Obxectivos de etapa  

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

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

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e  a solidariedade entre as persoas e 

os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 

ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 

e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 
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Competencias clave:  

1.   Comunicación lingüística (CCL). 

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

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Secuenciación e temporalización. 

 
 

U. D. 1. O século da razón 
 

Nesta unidade temática trabállase: 
 As principais características do Antigo Réxime. 
 Os cambios que a Ilustración introduciu na mentalidade da época.  
 Os principais grupos e institucións difusoras das ideas ilustradas. 
 Os trazos que caracterizan o sistema do despotismo ilustrado. 
 As realizacións máis salientables dos primeiros monarcas da dinastía de Borbón 

en España. 
 As realizacións máis salientables do despotismo ilustrado en España. 
 As realizacións borbónicas e o papel dos ilustrados en Galicia. 
 As liñas básicas da organización e explotación de América no século XVIII. 
 As novas ideas sociais, económicas e políticas que criticaban as bases do Antigo 

Réxime. 
 As correntes e movementos artísticos máis significativos da época. 
 A ciencia e a técnica no século XVIII. 

 
Carga horaria:  9 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

1.1. O Antigo 
Réxime 

 

 1.1.Recoñecer 
e describir as 
principais 
características 
do Antigo 
Réxime. 

 

 1.1.1. Identifica 
os trazos básicos 
da economía do 
Antigo Réxime 

 1.1.2.Valora a 
organización 
social estamental. 

 1.1.3. Analiza a 
xustificación 
teórica do poder 
absoluto dos 
monarcas. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

1.2.A 
Ilustración 

 1.2. 
Comprender e 

 1.2.1.Comenta as 
transformacións 

CSC 
CAA 
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valorar os 
cambios que a 
Ilustración 
introduciu na 
mentalidade da 
época.  

 

intelectuais 
introducidas polo 
movemento da 
Ilustración. 

 1.2.2.Identifica os 
principais grupos 
e institucións 
difusoras das 
ideas ilustradas. 

CCL 
CCEC 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

1.3.O 
despotismo 
ilustrado 

 1.3.Identificar 
os trazos que 
caracterizan o 
sistema do 
despotismo 
ilustrado. 

 1.3.1. Caracteriza 
os trazos básicos 
do despotismo 
ilustrado. 

 1.3.2.Analiza as 
reformas dos 
monarcas 
ilustrados e busca 
puntos de 
coincidencia 
entre eles. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

1.4.Os 
primeiros 
monarcas 
Borbón en 
España 

 1.4.Coñecer as 
realizacións 
máis 
salientables 
dos primeiros 
monarcas da 
dinastía de 
Borbón en 
España. 

 1.4.1.Describe as 
reformas 
centralizadoras de 
Filipe V. 

 1.4.2.Caracteriza 
as liñas xerais do 
reinado de 
Fernando VI. 

 1.4.3.Valora as 
reformas 
ilustradas de 
Carlos III. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l,ñ 
 

1.5. A 
Galicia 
Borbónica 

 1.5.Coñecer as 
realizacións 
borbónicas e o 
papel dos 
ilustrados en 
Galicia. 

 1.5.1.Explica a 
orixe e o papel 
social da 
fidalguía galega 

 1.5.2.Identifica as 
principais 
propostas de 
cambio dos 
ilustrados galegos 

 1.5.3.Nomea as 
institucións 
ilustradas galegas 
e as súas 
principais 
propostas. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

1.6.América 
colonial 

 1.6.Identificar 
as liñas básicas 
da 

 1.6.1.Identifica e 
describe as liñas 
básicas da 

CSC 
CAA 
CCL 
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organización e 
explotación 
das colonias 
españolas en 
América no 
século XVIII. 

organización e 
explotación da 
América española 
no século XVIII. 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

1.7.Síntomas 
e propostas 
de cambio 

 1.7.Coñecer e 
valorar as 
novas ideas 
sociais, 
económicas e 
políticas que 
criticaban as 
bases do 
Antigo 
Réxime. 

 1.7.1.Coñece e 
valora as 
propostas de 
cambio político e 
socioeconómico 
elaboradas por 
pensadores do 
século XVIII. 

 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l,n 
 

1.8.As artes 
na época da 
Ilustración 

 1.8.Analizar e 
valorar as 
correntes e 
movementos 
artísticos máis 
significativos 
da época. 

 1.8.1.Analiza e 
comenta 
elementos 
propios dos 
estilos do século 
XVIII en 
determinadas 
obras de arte. 

 1.8.2.Selecciona 
obras de arte 
rococó e analiza 
os seus trazos 
característicos. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

1.9. Ciencia e 
técnica no 
século XVIII 

 1.9.Coñecer e 
valorar as 
achegas máis 
destacadas da 
ciencia e da 
tecnoloxía no 
século XVIII. 

 1.9.1.Identifica e 
valora as achegas 
da ciencia e da 
técnica no 
progreso da 
humanidade. 

 1.9.2.Selecciona 
algún invento da 
época para 
explicar a súa 
transcendencia 
posterior. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 
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U. D. 2. As revolucións burguesas 
 

Nesta unidade temática trabállase: 
 Os principios que inspiraron as bases do cambio do Antigo Réxime ao 

liberalismo. 
 O proceso de independencia dos EE UU como expresión da primeira revolución 

liberal. 
 As causas da Revolución  francesa e os trazos máis significativos das súas fases. 
 Os trazos da política exterior e interior do Imperio napoleónico. 
 O proceso dos inicios da revolución liberal en España a no contexto da crise da 

Monarquía e da guerra contra os franceses. 
 Os cambios introducidos pola revolución industrial, valorando o impacto das 

transformacións. 
 As características do capitalismo. 
 A nova sociedade de clases.  
 As correntes e movementos artísticos máis significativos da época, prestando 

unha especial atención á obra de Goya. 
 
Carga horaria:  12 sesións  
 
OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS 

DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

2.1. O liberalismo 
 

 2.1. 
Describir os 
trazos 
básicos que 
caracterizan 
o 
liberalismo. 

 

 2.1.1. Describe 
os trazos 
básicos que 
caracterizan o 
liberalismo. 

 2.1.2.Diferenci
a e valora as 
tendencias do 
liberalismo a 
partir de fontes 
documentais. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

2.2.Independenci
a e revolución en 
EE UU 

 2.2. Valorar 
o proceso de 
independenc
ia dos EE 
UU como 
expresión da 
primeira 
revolución 
liberal. 

 2.2.1.Explica as 
causas da 
independencia 
de EE UU. 

 2.2.2.Identifica 
principios 
liberais na 
Declaración de 
Dereitos de 
Virxinia. 

 2.2.3.Elabora 
sínteses 
biográficas a 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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partir da 
consulta de 
fontes na rede. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

2.3.A Revolución 
francesa e o 
Imperio 
napoleónico 

 2.3. Explicar  
as causas da 
Revolución  
francesa, 
coñecer os 
trazos máis 
significativo
s das súas 
fases e 
identificar 
os trazos da 
política 
exterior e 
interior do 
Imperio 
napoleónico. 

 2.3.1.Explica as 
causas da 
Revolución 
francesa. 

 2.3.2.Elabora 
un eixe 
cronolóxico 
coas datas e 
fases da 
Revolución 
francesa. 

 2.3.3.Analiza e 
comenta 
documentos 
básicos do 
proceso 
revolucionario 
francés. 

 2.3.4.Identifica 
os principais 
acontecementos 
e medidas da 
época do 
Imperio 
napoleónico. 

 2.3.5.Sintetiza a 
biografía de 
Napoleón a 
partir da 
consulta de 
fontes de 
información na 
rede.  

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

2.4.Guerra e 
revolución liberal 
en España 

 2.4.Coñecer 
e valorar o 
proceso dos 
inicios da 
revolución 
liberal en 
España a no 
contexto da 
crise da 
Monarquía e 
da guerra 
contra os 
franceses. 

 2.4.1.Explica as 
circunstancias 
do inicio da 
guerra contra os 
franceses e da 
revolución 
liberal en 
España. 

 2.4.2.Comenta 
a táctica de 
loita contra o 
exército 
napoleónico e 
os resultados . 

CSC 
CAA 
CCL 
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 2.4.3.Analiza e 
comenta a 
significación do 
traballo das 
Cortes de 
Cádiz. 

 2.4.4.Valora  a 
resistencia dos 
galegos na loita 
contra o 
exército 
francés. 

a,b,c,e,f,g,h,l,m 
 

2.5.A revolución 
agraria e 
industrial 

 2.5.Analizar 
os cambios 
introducidos 
pola 
revolución 
industrial, 
valorando o 
impacto das 
transformaci
óns. 

 2.5.1.Describe  
e valora as 
principais 
transformacións 
da revolución 
agraria. 

 2.5.2.Analiza e 
comenta os 
cambios nos 
sectores 
punteiros da 
revolución 
industrial. 

 2.5.3.Valora a 
aplicación da 
ciencia e da 
tecnoloxía na 
renovación 
industrial. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

2.6.Capitalismo e 
sociedade de 
clases 

 2.6.Describi
r os trazos 
do 
capitalismo 
e a nova 
sociedade de 
clases. 

 2.6.1.Elabora 
un mapa 
conceptual cos 
trazos básicos 
do capitalismo. 

 2.6.2.Identifica 
trazos do 
capitalismo en 
fontes 
documentais. 

 2.6.3. Explica 
as 
características 
da sociedade de 
clases. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCC
T 
 

a,b,c,e,f,g,h,l,n 
 

2.7. 
Neoclasicismo. 
Goya 

 2.7.Analizar 
e valorar as 
correntes e 
movementos 

 2.7.1.Identifica  
os elementos 
que 
caracterizan a 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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artísticos 
máis 
significativo
s da época, 
prestando 
unha 
especial 
atención á 
obra de 
Goya. 

arte neoclásica. 
 2.7.2.Analiza e 

valora a obra de 
Goya a través 
da súa obra. 

 2.7.3.Busca 
información na 
rede para 
completar a 
valoración da 
obra de Goya. 

CCEC 

 
 

 

U. D. 3. Restauración, liberalismo e nacionalismo 
 

Nesta unidade temática trabállase: 
 Os principios da restauración absolutista. 
 Os principais acontecementos das ondas revolucionarias liberais de 1820, 1830 e 

1848. 
 O enfrontamento liberalismo-absolutismo no reinado e Fernando VII. 
 O proceso xeral da emancipación das colonias españolas de América. 
 Os trazos básicos da evolución política, económica e social do reinado de Sabela 

II. 
 As etapas políticas do Sexenio democrático. 
 As características xerais dos movementos nacionalistas. 
 O proceso de formación de novos Estados en Europa. 
 As primeiras formas de protesta obreira. 
 Os trazos básicos das ideoloxías marxista e anarquista, valorando a súa 

incidencia  no movemento obreiro. 
 As características dos movementos artísticos do romanticismo e do realismo. 

 
Carga horaria: 12  sesións  
 
OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

3.1. Restauración 
absolutista e 
vagas 
revolucionarias 

 

 3.1.Coñecer 
os principios 
da 
Restauración 
absolutista e 
os intentos 
revolucionari
os que se lle 
opuxeron. 

 

 3.1.1. Identifica 
os principios da 
Restauración 
absolutista en 
documentos. 

 3.1.2.Analiza e 
comenta o 
mapa resultante 
do Congreso de 
Viena. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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 3.1.3.Identificar 
os principais 
acontecementos 
das vagas 
revolucionarias 
de 1820, 30 e 
48. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

3.2.Fernando VII 
e a 
independencia da 
América 
española 

 3.2.Coñecer e 
valorar o 
enfrontament
o entre 
absolutismo e 
liberalismo 
durante o 
reinado de 
Fernando VII 
e o proceso de 
independencia 
das colonias 
españolas en 
América. 

 3.2.1.Describe a 
ideoloxía 
dominante nos 
diferentes 
períodos do 
reinado de 
Fernando VII. 

 3.2.2.Explica e 
valora o 
pronunciamento 
como medio 
para establecer 
o liberalismo. 

 3.2.3.Explica as 
circunstancias 
que favoreceron 
os procesos de 
independencia 
das colonias 
españolas de 
América.  

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

3.3.O reinado de 
Sabela II 

 3.3.Identificar 
os trazos 
básicos da 
evolución 
política, 
económica e 
social do 
reinado de 
Sabela II. 

 3.3.1.Caracteriz
a os bandos 
enfrontados nas 
guerras 
carlistas. 

 3.3.2. Describe 
a tendencia 
dominante nos 
diferentes 
períodos do 
reinado de 
Sabela II. 

 3.3.3.Analiza e 
compara 
Constitución do 
reinado. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

3.4.O Sexenio 
democrático 

 3.4.Diferencia
r e analizar as 
etapas 
políticas do 
Sexenio 
democrático. 

 3.4.1.Identifica 
e describe os 
diferentes 
réximes 
políticos 
durante o 

CSC 
CAA 
CCL 
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Sexenio. 
 3.4.2.Caracteriz

a o reinado de 
Amadeo de 
Savoia. 

 3.4.3.Sintetiza 
as 
características 
das diferentes 
posicións dos 
republicanos 
durante a 
Primeira 
República. 

a,b,c,e,f,g,h,l,ñ 3.5.A Galicia 
liberal 

 3.5.Coñecer e 
valorar as 
especificidade
s da Galicia 
liberal. 

 3.5.1.Coñece e 
valora os 
intentos de 
establecer o 
liberalismo 
desde Galicia. 

 3.5.2.Caracteriz
a as dificultades 
que en Galicia 
tivo o 
liberalismo e os 
inicios do 
movemento 
provincialista. 

 3.5.3.Explica as 
principais 
transformacións 
económicas da 
Galicia liberal a 
partir da análise 
de gráficas e 
táboas de datos. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCC
T 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

3.6.Nacionalismo 
e novos Estados 
en Europa 

 3.6.Identificar 
os trazos do 
nacionalismo 
e coñecer o 
proceso de 
formación do 
novo Estado 
de Alemaña e 
Italia. 

 3.6.1.Identifica 
os elementos 
básicos dos 
nacionalismos a 
partir da análise 
de documentos. 

 3.6.2.Diferenza 
os tipos de 
nacionalismo 
do século XIX. 

 3.6.3.Sintetiza 
os procesos de 
formación dos 
novos Estados 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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de Italia e 
Alemaña e 
analiza os 
mapas da 
evolución da 
súa formación. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

3.7.Os inicios do 
movemento 
obreiro 

 3.7.Coñecer e 
diferenciar as 
primeiras 
formas de 
organización 
e protesta 
proletaria, así 
como os 
trazos básicos 
do marxismo 
e do 
anarquismo 
valorando a 
súa incidencia 
no 
movemento 
obreiro. 

 3.7.1.Describe 
as primeiras 
formas de 
protesta obreira. 

 3.7.2.Coñece os 
principios 
teóricos do 
marxismo e do 
anarquismo e 
valora a súa 
influencia no 
movemento 
obreiro. 

 3.7.3.Explica a 
formación da 
AIT, os seus 
obxectivos e 
dificultades. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l,n 3.8.Romanticism
o e realismo 

 3.8.Analizar e 
diferenciar as 
características 
do 
movemento 
artístico do 
romanticismo 
e do realismo. 

 3.8.1.Identifica 
elementos 
característicos 
do 
romanticismo e 
do realismo a 
partir da análise 
de obras 
representativas. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 
 

 
 

 

U. D. 4. Estado burgués e imperialismo 
 

Nesta unidade temática trabállase: 
 As características do Estado burgués. 
 Os trazos básicos das principais potencias burguesas do século XIX. 
 Os avances máis salientables das conquistas sociais da época, con especial 

atención ás alcanzadas polas mulleres. 
 Os avances científicos, técnicos e organizativos da segunda revolución 

industrial. 
 As principais causas e consecuencias da revolución demográfica. 
 As bases e os feitos máis destacados da época do réxime da Restauración  

borbónica en España.  
 Os trazos básicos da Galicia dominada polo caciquismo. 
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 Os rexionalismos e nacionalismos periféricos en España. 
 As características dos estilos artísticos do impresionismo e postimpresionismo. 

 
Carga horaria: 9 sesións  
 
OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

4.1. Estado 
burgués e 
movementos 
sociais 

 

 4.1.Coñecer 
as 
características 
do Estado 
burgués e os 
movementos 
reivindicativo
s das mulleres 
e do mundo 
obreiro. 

 

 4.1.1. Describe 
os trazos 
característicos 
do Estado 
burgués do 
século XIX. 

 4.1.2.Explica 
os avances do 
movemento 
obreiro e valora 
os acordos da 
Segunda 
Internacional. 

 4.1.3.Valora os 
esforzos do 
movemento 
sufraxista e as 
súas 
realizacións. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 

a,b,c,e,f,g,h,l,
m 
 

4.2.Segunda 
revolución 
industrial. 
Ciencia e 
tecnoloxía 

 4.2.Identificar 
avances 
científicos, 
técnicos e 
organizativos 
da segunda 
revolución 
industrial, así 
como os seus 
trazos 
característicos
. 

 4.2.1.Identifica 
os trazos 
característicos 
da segunda 
revolución 
industrial. 

 4.2.2.Describe 
e valora os 
novos métodos 
de traballo e de 
organización 
empresarial a 
partir do 
comentario e 
análise de 
fontes 
documentais e 
gráficas. 

 4.2.3.Busca 
información na 
rede para 
elaborar un 
breve informe 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 
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sobre algún 
invento 
significativo da 
segunda 
revolución 
industrial. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

4.3.As 
transformacións 
demográficas 

 4.3.Analizar 
as principais 
causas e 
consecuencias 
da revolución 
demográfica. 

 4.3.1.Explica as 
principais 
razóns que 
explican o 
crecemento 
demográfico do 
século XIX. 

 4.3.2.Enuncia 
as causas do 
éxodo rural e 
da emigración 
no século XIX. 

 4.3.3.Analiza e 
compara datos 
estatísticos a 
partir de 
gráficas e 
táboas de datos. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCC
T 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

4.4.Expansión 
colonial e 
imperialismo 

 4.4.Identificar 
as causas e 
consecuencias 
da formación 
dos imperios 
coloniais. 

 

 4.4.1.Identifica 
e describe as 
causas da 
formación dos 
imperios 
coloniais. 

 4.4.2.Analiza e 
compara mapas 
históricos 
relacionados 
coas 
consecuencias 
do 
colonialismo. 

 4.4.3.Valora os 
acordos dos 
Congreso de 
Berlín de 1885. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

4.5.O réxime da 
Restauración 
borbónica en 
España 

 4.5.Describir 
os feitos máis 
significativos 
dos reinados 
de Afonso XII 
e Afonso 
XIII.  

 4.5.1.Define os 
trazos básicos 
do sistema 
canovista. 

 4.5.2.Identifica 
e describe os 
acontecementos 
máis 

CSC 
CAA 
CCL 
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destacados do 
período da 
Restauración 
borbónica. 

 4.5.3.Elabora 
un mapa 
conceptual cos 
principais 
acontecementos 
da crise dos 
sistema da 
Restauración. 

a,b,c,e,f,g,h,l,ñ 4.6.A Galicia dos 
caciques 

 4.6.Sintetizar 
as 
características 
políticas, 
económicas e 
sociais da 
Galicia 
caciquil do 
século XIX 

 4.6.1.Identifica 
os elementos de 
control e poder 
dos caciques 
galegos. 

 4.6.2.Coñece e 
valora o 
movemento 
agrarista. 

 4.6.3.Analiza e 
valora a 
evolución 
económica da 
Galicia de 
finais do século 
XIX e comezos 
do XX. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l,ñ 4.7.Rexionalismo
s e nacionalismos 
periféricos en 
España 

 4.7.Coñecer e 
valorar os 
rexionalismo 
e 
nacionalismos 
periféricos 
españois da 
época da 
Restauración. 

 4.7.1.Describe 
as causas do 
nacemento dos 
nacionalismos 
periféricos en 
España. 

 4.7.2.Caracteriz
a os trazos e a 
evolución do 
galeguismo e 
busca na rede 
imaxes e textos 
relacionados. 

 4.7.3.Analiza e 
comenta 
documentos 
relacionados 
cos 
nacionalismos 
catalán vasco e 
galego. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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a,b,c,e,f,g,h,l,n 4.8.Impresionism
o e 
postimpresionism
o 

 4.8.Identificar 
as 
características 
e valorar as 
obras dos 
máis 
destacados 
artistas 
impresionistas 
e 
postimpresion
istas. 

 4.8.1.Identifica 
elementos 
característicos 
do 
impresionismo 
e 
postimpresionis
mo en obras 
dos máis 
destacados 
artistas destes 
movementos. 

 4.8.2.Valora os 
cambios 
estéticos que 
supuxeron no 
seu momento 
estes estilos 
artísticos. 

 4.8.3.Seleccion
a obras na rede 
e elabora un 
breve dossier 
sobre elas. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 
 

 
 

 

U. D. 5. O mundo entre guerras 
 

Nesta unidade temática trabállase: 
 As principais causas e consecuencias máis destacadas das dúas guerras 

mundiais. 
 Os trazos básicos do desenvolvemento das dúas conflagracións mundiais, así 

como os puntos máis salientables das condicións da paz. 
 Os organismos internacionais encargados de velar pola paz. 
 Os puntos clave do proceso revolucionario ruso de 1917. 
 Os aspectos máis destacados da organización do Estado soviético con Lenin e 

Stalin. 
 Os postulados básicos dos sistemas fascistas. 
 As actuacións máis destacadas dos réximes de Mussolini e Hitler. 
 Os trazos básicos da crise da Bolsa de 1929 e as consecuencias que dela se 

derivaron. 
 O movemento artístico das vangardas históricas. 

 
Carga horaria: 12 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
COMP. 
CLAVE 
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APRENDIZAXE 
a,b,c,e,f,g,h,l 

 
5.1. A 
Primeira 
Guerra 
Mundial 

 

 5.1.Explicar as 
causas e 
consecuencias 
da Primeira 
Guerra Mundial. 

 

 5.1.1. Explica 
as causas da 
Primeira Guerra 
Mundial e 
valora as 
magnitudes do 
conflito. 

 5.1.2.Analiza e 
comenta mapas 
históricos 
relacionados 
coa evolución 
das frontes 
bélicas e o novo 
mapa europeo 
que xurdiu ao 
seu remate. 

 5.1.3.Comenta a 
organización da 
paz e as súas 
consecuencias. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

5.2.A 
Revolución 
rusa e o 
Estado 
soviético 

 5.2.Identificar 
os puntos clave 
do proceso 
revolucionario 
ruso e da 
formación do 
Estado 
soviético. 

 5.2.1.Explica a 
situación da 
Rusia tsarista e 
valora os seus 
trazos no 
estoupido da 
revolución de 
1917. 

 5.2.2.Coñece os 
aspectos máis 
destacados da 
organización do 
Estado 
soviético con 
Lenin e Stalin. 

 5.2.3.Analiza e 
comenta textos, 
imaxes e táboas 
de datos 
relacionados 
coa URSS de 
lenin e Stalin. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

5.3.O 
fascismo. A 
Italia de 
Mussolini 

 5.3.Coñecer os 
postulados 
básicos do 
fascismo e as 
principais 
características 

 5.3.1.Describe e 
comenta os 
trazos básicos 
do fascismo. 

 5.3.2.Explica e 
valora as 

CSC 
CAA 
CCL 
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da Italia de 
Mussolini. 

consecuencias 
que se derivan 
da aceptación do 
principio de 
desigualdade 
entre os seres 
humanos. 

 5.3.3.Sintetiza o 
proceso de 
ascenso ao 
poder de 
Musssolini e as 
realizacións 
máis destacadas 
do seu goberno. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

5.4.A crise 
de 1929 e a 
Gran 
Depresión 

 5.4.Comprender 
as causas do 
crac da Bolsa de 
Nova York e as 
consecuencias 
que dela se 
derivaron. 

 5.4.1.Identifica 
os factores que 
desencadearon 
o crac de 1929. 

 5.4.2.Relaciona 
a crise 
neoiorquina coa 
depresión 
mundial 

 5.4.3.Analiza e 
comenta 
gráficas e 
táboas de datos 
relacionados 
coas 
consecuencias 
da crise de 
1929. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

5.5.O 
nazismo. A 
Alemaña de 
Hitler 

 5.5. Coñecer as 
características 
do nazismo e as 
actuacións máis 
destacadas da 
Alemaña de 
Hitler. 

 5.5.1. Describe 
e comenta os 
trazos 
característicos 
do nazismo 
destacando so 
relacionados co 
antisemitismo e 
a súa relación 
co holocausto. 

 5.5.2.Sintetiza o 
proceso de 
ascenso nazi ao 
poder en 
Alemaña. 

 5.5.3.Comenta 
os trazos da 

CSC 
CAA 
CCL 
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Alemaña nazi e 
a súa fin. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

5.6.A 
Segunda 
Guerra 
Mundial 

 5.6. Explicar as 
causas e 
consecuencias 
da Segunda 
Guerra Mundial. 

 5.6.1. Explica 
as causas da 
Segunda Guerra 
Mundial e 
valora as 
magnitudes do 
conflito. 

 6.1.2.Analiza e 
comenta mapas 
históricos 
relacionados 
coa evolución 
das frontes 
bélicas e o novo 
mapa europeo 
que xurdiu ao 
seu remate. 

 6.1.3.Comenta a 
organización da 
paz e as súas 
consecuencias. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 

a,b,c,e,f,g,h,l,n,ñ 5.7.As 
vangardas 
pictóricas 

 5.7.Analizar e 
valorar as 
manifestacións 
artísticas da arte 
das vangardas, 
con especial 
atención a 
Galicia. 

 5.7.1.Analiza e 
valora a estética 
das vangardas 
pictóricas. 

 5.7.2.Identifica 
trazos 
característicos 
deste 
movemento en 
obras 
previamente 
seleccionadas 
na rede. 

 5.7.3.Valora a 
obra do artista 
galego Carlos 
Masside desde 
o punto de vista 
estético e como 
testemuña da 
súa época a 
través da súa 
obra gráfica. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 
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U. D. 6. República e ditadura en España 
 

Nesta unidade temática trabállase: 
 As diferenzas entre o sistema democrático e o ditatorial, identificando os seus 

trazos básicos. 
 A ditadura de Primo de Rivera. 
 A situación na que se proclamou a Segunda República. 
 As etapas da Segunda República, as súas realizacións e dificultades. 
 O contexto no que se iniciou e desenvolveu a Guerra Civil. 
 A evolución política, cultural e socioeconómica de España e Galicia durante o 

franquismo. 
 O papel e actividades da oposición ao franquismo. 
 A arte das vangardas en España e a obra de Picasso. 

 
Carga horaria: 12 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

6.1. A 
ditadura de 
Primo de 
Rivera e a 
fin da 
Monarquía. 

 

 6.1.Caracterizar 
a ditadura de 
Primo de 
Rivera, as súa 
evolución e fin. 

 

 6.1.1. Identifica 
as razóns de 
Primo de Rivera 
para iniciar a 
ditadura a partir 
da análise de 
documentos. 

 6.1.2.Caracteriza 
as etapas do 
mandato de 
Primo de Rivera. 

 6.1.3.Valora as 
forzas da 
oposición e a fin 
da ditadura. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

6.2.A 
Segunda 
República 

 6.2.Coñecer o 
contexto de 
proclamación 
da Segunda 
República e 
describir as 
súas etapas e 
principais 
realizacións. 

 6.2.1.Explica o 
contexto de 
proclamación da 
Segunda 
República. 

 6.2.2.Analiza e 
valora as 
principais 
realizacións, así 
como as 
dificultades nas 
diferentes etapas 
da Segunda 
República. 

CSC 
CAA 
CCL 
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 6.2.3. 
Comprende e 
valora as 
diferenzas entre 
ditadura e 
democracia. 

a,b,c,e,f,g,h,l,ñ 6.3.Galicia 
durante a 
Segunda 
República 

 6.3.Coñecer as 
especificidades 
de Galicia 
durante a 
Segunda 
República con 
atención 
especial ao 
proceso 
autonómico. 

 6.3.1.Coñece os 
trazos 
específicos da 
Segunda 
República en 
Galicia. 

 6.3.2.Identifica e 
valora a 
ideoloxía e o 
traballo das 
forzas políticas 
máis 
involucradas na 
aprobación do 
Estatuto de 
Autonomía. 

 6.3.3.Analiza e 
comenta 
aspectos do 
Estatuto de 
1936. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

6.4.A 
Guerra Civil 

 6.4.Coñecer o 
contexto no que 
se iniciou e 
desenvolveu a 
Guerra Civil, 
así como as 
forzas que 
apoiaron aos 
dous bandos e 
as 
consecuencias 
da derrota 
republicana. 

 6.4.1.Enuncia as 
causas do inicio 
da Guerra Civil e 
describe o 
proxecto dos 
sublevados.  

 6.4.2.Caracteriza 
a ideoloxía e 
forzas que 
apoiaron aos 
dous bandos 
enfrontados. 

 6.4.3.Analiza e 
comenta, a 
través de mapas 
históricos e 
imaxes, a 
evolución da 
guerra e as 
actuacións do 
goberno de 
Burgos e da 
República nas 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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respectivas 
zonas de control. 

 6.4.4.Valora as 
consecuencias da 
Guerra Civil. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

6.5.A 
ditadura de 
Franco 

 6.5.Identificar 
os trazos 
básicos da 
política, cultura 
e 
socioeconomía 
de España 
durante a 
ditadura 
franquista. 

 6.5.1.Enumera 
as razóns para 
considerar 
ditadura o 
sistema 
franquista. 

 6.5.2.Describe 
os trazos 
políticos do 
franquismo e as 
súas 
consecuencias na 
orde 
internacional. 

 6.5.3.Comenta a 
evolución 
económica do 
franquismo a 
partir de 
documentos, 
gráficas e datos 
estatísticos. 

 6.5.4.Enuncia as 
principais forzas 
de oposición e 
caracteriza os 
derradeiros anos 
do franquismo. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 
 
 

a,b,c,e,f,g,h,l,ñ 6.6.Galicia 
no 
franquismo 

 6.6.Explicar os 
trazos 
específicos da 
ditadura 
franquista en 
Galicia, 
destacando o 
papel da 
guerrilla e o 
drama do 
exilio. 

 6.6.1.Valora a 
existencia do 
poderoso 
movemento de 
resistencia ao 
franquismo que 
foi a guerrilla. 

 6.6.2.Describe a 
evolución 
económica en 
Galicia durante o 
franquismo e o 
papel de 
emigración 
como fonte se 
divisas. 

 6.6.3.Analiza, 

CSC 
CAA 
CCL 
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comenta e valora 
so sucesos de 
Ferrol do 10 de 
marzo de 1972. 

a,b,c,e,f,g,h,l,n,ñ 
 

6.7.As 
vangardas 
en España. 
Picasso 

 6.7.Analizar e 
valorar a arte 
das vangardas 
en España e 
Galicia, 
destacando a 
obra de Picasso. 

 6.7.1.Identifica 
elementos 
característicos 
das vangardas 
artísticas na obra 
de artistas 
españois e 
galegos. 

 6.7.2.Analiza e 
valora algunha 
obra deste estilo 
seleccionada na 
rede. 

 6.7.3.Busca 
información na 
rede e elabora un 
informe sobre a 
significación da 
obra de Picasso. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 
 
 

 
 

 

U. D. 7. A división do mundo en bloques 
 
Nesta unidade temática trabállase: 

 A división do mundo en bloques tras a fin da Segunda Guerra Mundial. 
 As características da Guerra Fría e coñecer os conflitos máis salientables. 
 Os elementos ideolóxicos, políticos, económicos, militares e culturais do bloque 

occidental e oriental. 
 As dificultades do bloque oriental. 
 O proceso de descolonización. 
 As características do Terceiro mundo. 
 A arte das postvangardas artísticas. 

 
Carga horaria: 12 sesións  
 
OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

7.1. A 
bipolarización 
das relacións 
internacionais 

 

 7.1.Comprende
r a división do 
mundo en 
bloques tras a 
fin da Segunda 
Guerra 

 7.1.1. Define o 
concepto de 
bipolaridade na 
Guerra Fría. 

 7.1.2.Enuncia 
os elementos de 

CSC 
CAA 
CCL 
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Mundial e 
definir as súas 
características. 

 

cohesión de 
cada un dos 
bloques. 

 7.1.3.Caracteriz
a os trazos do 
enfrontamento 
bipolar. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

7.2. A Guerra 
Fría 

 7.2.Coñecer os 
trazos da 
Guerra Fría e 
caracterizar as 
súas fases e 
conflitos máis 
destacados. 

 7.2.1.Caracteriz
a o novo tipo de 
tensión 
internacional 
durante a 
Guerra Fría. 

 7.2.2.Nomea os 
conflitos máis 
destacados da 
etapa e sintetiza 
as causas e 
consecuencias. 

 7.2.3.Valora a 
significación da 
guerra de 
Vietnam e da 
Afganistán para 
as 
superpotencias 
da Guerra Fría. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

7.3.Democracia
s liberais 

 7.3.Caracteriza
r os trazos 
políticos, 
económicos e 
sociais das 
democracias 
liberais. 

 7.3.1.Define as 
características 
políticas e 
económicas dos 
réximes das 
democracias 
liberais e valora 
os avances 
relacionados co 
estado do 
benestar en 
Europa. 

 7.3.2.Analiza e 
valora os 
movementos 
sociais e de 
protesta dos 
países do 
bloque 
occidental. 

 7.3.3.Consulta a 
rede para obter 
datos cos que 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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elaborar un 
breve informe 
sobre os 
movementos en 
defensa dos 
dereitos 
políticos dos 
negros en 
EEUU e 
Sudáfrica. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

7.4.Democracia
s populares 

 7.4. 
7.3.Caracteriza
r os trazos 
políticos, 
económicos e 
sociais das 
democracias 
populares. 

 7.4.1. Define as 
características 
políticas e 
económicas dos 
réximes das 
democracias 
populares. 

 7.4.2.Analiza os 
exemplos de 
Iugoslavia e 
China como 
excepcións á 
imposición do 
modelo 
soviético. 

 7.4.3.Define e 
valora as 
dificultades do 
bloque 
socialista e a 
crise do 
socialismo real. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

7.5.A 
descolonización 

 7.5.Coñecer e 
valorar o 
proceso de 
descolonizació
n. 

 7.5.1.Define o 
concepto de 
descolonización 
e sitúa o 
proceso no 
tempo e no 
espazo 

 7.5.2.Sitúa nun 
mapa mundi os 
novos países 
organizados 
segundo as 
fases da súa 
independencia. 

 7.5.3.Busca 
información 
complementaria 
na rede sobre a 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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figura de 
Gandhi e a súa 
significación na 
independencia 
de India e nos 
movementos 
pacifistas que 
inspirou. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

7.6.O terceiro 
mundo 

 7.6.Describir 
as 
características 
do Terceiro 
Mundo. 

 7.6.1.Define o 
concepto de 
Terceiro Mundo 
e sitúa sobre un 
mapa o espazo 
que abrangue. 

 7.6.2.Define o 
movemento dos 
Non Aliñados e 
valora o seu 
papel no mundo 
bipolar da 
Guerra Fría. 

 7.3.3.Analiza 
datos 
estatísticos cos 
que valorar as 
realidades do 
Terceiro 
Mundo. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCC
T 
 

a,b,c,e,f,g,h,l,n 7.7.As 
postvangardas 
artísticas 

 7.7.Coñecer as 
tendencias da 
arte na etapa da 
Guerra Fría. 

 7.7.1.Analiza 
tendencias da 
renovación da 
arquitectura, da 
escultura e da 
pintura.  

 7.7.2.Valora a 
falta dunha 
única tendencia 
como valor 
enriquecedor 
das artes. 

 7.7.3.Busca na 
rede algunha 
obra artística 
representativa 
do período para 
analizala e 
comentala. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 
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U. D. 8. Globalización e supremacía de EE UU 
 

Nesta unidade temática trabállase: 
 Os avances técnicos e científicos do mundo actual. 
 O actual sistema da globalización, así como a contestación ao sistema. 
 Os trazos básicos da nova orde internacional tras a fin da Guerra Fría. 
 O proceso de integración da Europa unida e valorar o seu proceso. 
 As características xerais da situación actual dos países de América Latina. 
 Os trazos básicos do desenvolvemento económico dos países máis prósperos de 

Asia oriental. 
 As características do mundo islámico. 
 As tendencias da arte actual. 

 
Carga horaria: 9 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,e,f,g,h,l,m 
 

8.1. Terceira 
revolución 
industrial. 
Globalización 
e crise 
económica 

 

 8.1.Valorar os 
avances 
técnicos e 
científicos do 
mundo actual e 
os seus efectos 
na 
globalización. 

 

 8.1.1. Identifica 
as características 
da terceira 
revolución 
industrial. 

 8.1.2.Comenta 
os trazos da 
globalización e 
dos movementos 
alternativos e/ou 
contrarios a ela. 

 8.1.3.Selecciona 
unha novidade 
do campo dixital 
actual e comenta 
a importancia na 
vida cotiá. 

 8.1.4.Describe a 
orixe e os trazos 
da crise 
económica 
iniciada en 
2008. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

8.2.A orde 
internacional 
na pos-
Guerra Fría 

 8.2.Caracterizar 
esta fase 
histórica 
destacando o 
papel de EE 
UU e a orde 
internacional 

 8.2.1.Valora a 
supremacía de 
EE UU tras a 
desaparición da 
URSS. 

 8.2.2.Coñece o 
proceso de 

CSC 
CAA 
CCL 
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xurdida tras a 
fin da Guerra 
Fría. 

desintegración 
de Iugoslavia. 

 8.2.3.Identifica 
as principais 
zonas de conflito 
en África e as 
características 
desas guerras. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

8.3.A Unión 
Europea 

 8.3.Coñecer o 
proceso de 
formación e 
ampliación da 
Europa 
Comunitaria. 

 8.3.1.Coñece as 
orixes da Europa 
unida e sitúa no 
tempo os inicios 
do proceso. 

  8.3.2.Localiza 
nun mapa os 
países que 
forman parte da 
UE. 

 8.3.3. 
Confecciona un 
eixe do tempo 
coas fases de 
ampliación da 
Europa 
Comunitaria. 

 8.3.4.Explica o 
funcionamento 
das institucións 
europeas. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

8.4.América 
Latina 

 8.4.Coñecer a 
evolución 
económica e 
política do 
conxunto dos 
países de 
América Latina.  

 8.4.1.Identifica 
trazos comúns 
nos países de 
América Latina 
durante a 
segunda metade 
do século XX e 
comezos do 
XXI. 

 8.4.2.Describe 
procesos 
evolutivos cara á 
maior 
democratización 
na maioría dos 
países de 
América Latina. 

 8.4.3.Analiza e 
comenta táboas 
de datos sobre 
valores 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 
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demográficos, 
económicos e 
sociais de 
América Latina. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

8.5.Os países 
de Asia 
Oriental 

 8.5.Caracterizar 
as economías 
consolidadas e 
emerxentes de 
Asia. 

 8.5.1.Describe o 
crecemento 
xaponés e 
nomea os 
principais 
sectores 
económicos do 
seu 
desenvolvement
o. 

 8.5.2.Describe 
os elementos 
que permiten o 
crecemento 
económico 
chinés. 

 8.5.3.Caracteriza 
as economías 
emerxentes do 
sueste de Asia. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

8.6.O mundo 
islámico 

 8.6.Comprender 
o papel que o 
islam exerce 
nos países de 
maioría 
musulmá e 
caracterizar as 
manifestacións 
do terrorismo 
xihadista. 

 8.6.1.Valora o 
papel que a 
relixión exerce 
nos países 
musulmáns. 

 8.6.2.Analiza os 
conflitos máis 
significativos no 
mundo 
musulmán. 

 8.6.3.Analiza as 
accións e efectos 
do terrorismo 
xihadista no 
mundo actual. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

8.7.Un 
mundo 
multipolar 

 8.7.Caracterizar 
as relacións 
internacionais a 
partir dos 
ataques 
terroristas do 
11-9-2001. 

 8.7.1.Explica as 
tendencias 
actuais das  
relacións 
internacionais 
orixinadas a 
partir dos 
ataques 
terroristas a EE 
UU en 2001. 

 8.7.2.Valora a 

CSC 
CAA 
CCL 
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existencia de 
varios núcleos 
de poder 
superadores do 
sistema bipolar 
da Guerra Fría e 
da supremacía e 
EE UU nos anos 
posteriores á 
desaparición da 
URSS. 

 8.7.3.Identifica 
os novos centros 
de poder 
mundial e as 
relacións e 
intereses 
mutuos. 

a,b,c,e,f,g,h,l,n 8.8. A arte 
actual 

 8.8.Comprender 
e valorar a 
enorme 
diversidade de 
linguaxes e 
expresións 
artísticas 
características 
do momento 
actual. 

 8.8.1.Comenta 
as tendencias 
dominantes na 
arquitectura 
actual. 

 8.8.2.Visita unha 
exposición –real 
ou virtual- e 
redacta un 
informe 
valorativo da 
obra exposta. 

 8.8.3.Busca na 
rede algunha 
obra actual para 
contextualizala, 
describila e 
valorala.  

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 
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U. D. 9. España en democracia 
 

Nesta unidade temática trabállase: 
 Os feitos e procesos básicos da transición democrática en España. 
 O actual sistema político español. 
 A actual Constitución española. 
 As principais realizacións dos sucesivos gobernos democráticos. 
 Os trazos básicos da Galicia autonómica. 
 A arte actual en España. 

Carga horaria: 12 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

9.1. A 
transición 
democrática 

 

 9.1. Coñecer 
e valorar os 
feitos básicos 
da transición 
democrática. 

 

 9.1.1. Describe o 
proceso de 
transición desde 
a ditadura 
franquista á 
democracia da 
monarquía 
parlamentaria. 

 9.1.2.Describe e 
valora a 
actuación do 
primeiro 
goberno de 
Suárez.  

 9.1.3.Analiza os 
resultados das 
primeiras 
eleccións 
democráticas da 
transición. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

9.2.A 
Constitución 
de 1978. O 
Estado das 
Autnomías 

 9.2.Analizar o 
actual sistema 
político da 
España das 
Autonomías e 
coñecer os 
trazos básicos 
da 
Constitución 
de 1978. 

 9.2.1.Identifica 
os trazos básicos 
da Constitución 
de 1978 e valora 
os seus 
principios 
reitores. 

 9.2.2.Analiza a 
organización dos 
poderes do 
Estado. 

 9.2.3.Coñece e 
localiza no mapa 
as Comunidades 

CSC 
CAA 
CCL 
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e cidades 
Autónomas, as 
respectivas 
capitais e as 
datas de 
aprobación dos 
seus Estatutos. 

a,b,c,e,f,g,h,l 
 

9.3.A 
alternancia 
democrática 
dos gobernos 

 9.3.Identificar 
as principais 
realizacións 
dos diferentes 
gobernos 
democráticos. 

 9.3.1.Elabora un 
esquema no que 
sintetiza as 
principais 
realizacións dos 
gobernos da 
UCD, PSOE e 
PP. 

 9.3.2.Explica e 
valora o intento 
de golpe de 
Estado de 1981. 

 9.3.3.Elabora un 
eixe cronolóxico 
coas datas dos 
gobernos da 
democracia. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 

a,b,c,e,f,g,h,l,ñ 9.4.A Galicia 
autonómica 

 9.4.Describir 
o proceso 
autonómico 
galego e 
caracterizar 
os seus trazos 
básicos, así 
como 
identificar as 
diferentes 
forzas 
políticas que 
gobernaron. 

 9.4.1.Describe 
os pasos do 
proceso 
autonómico 
galego. 

 9.4.2.Analiza e 
comenta os 
trazos básicos do 
Estatuto de 
Autonomía. 

 9.4.3.Caracteriza 
o sistema 
político 
autonómico. 

 9.4.4.Elabora un 
eixe cronolóxico 
coas datas dos 
gobernos 
autonómicos. 

 9.4.5.Comenta 
os trazos 
demográficos, 
económicos e 
sociais da 
Galicia 
autonómica. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 
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a,b,c,e,f,g,h,l,n,ñ 9.5.Tendencias 
artísticas 
actuais en 
España 

 9.5.Analizar e 
valorar a arte 
actual en 
España. 

 9.5.1.Analiza e 
comenta as 
últimas 
tendencias 
artísticas en 
España. 

 9.5.2.Selecciona 
unha obra 
arquitectónica, 
outra escultórica 
e outra pictórica 
actual de artistas 
españois e 
comenta os seus 
valores 
artísticos. 

 9.5.3.Busca na 
rede a obra 
actual dun artista 
galego e analiza 
e comenta o seu 
contido, 
significación e 
técnica 
empregada na 
súa realización. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 
 
 

 
 
 
3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o 

traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das 

competencias correspondentes. 

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

alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos 

de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. Xeografía e Historia permite 

desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe 

por proxectos estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos de 

materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunicación e cun 

enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi importante ter 

presente o papel do/da docente como orientador/a, promotor/a e facilitador/a do 

desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre 

docentes. 

Procurarase combinar  o traballo expositivo do profesorado coa participación activa do 

alumnado.  
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A motivación é un aspecto importante para acadar unha ensinanza eficaz. Para promover que 

sexa positiva, é necesario que os temas de estudo conecten directamente cos intereses do 

alumnado. O emprego de medios audiovisuais, o achegamento a problemas do seu contorno, 

as saídas programadas, etc. constitúen estratexias motivadoras e atractivas. 

 

Partindo destas consideracións, as diferentes Unidades Didácticas deben enfocarse non como 

un conxunto de feitos illados, senón como un conxunto de procesos e de problemas nos que se 

analicen as súas causas e as súas consecuencias e as relacións existentes entre elas.  

 

Na ensinanza da Historia, e en función dos contidos a tratar, convén empregar distintas 

estratexias metodolóxicas. A exposición do profesor/a será necesaria, sobre todo, ao tratar 

contidos conceptuais de maior complexidade porque lle permitirá ao alumnado un mellor 

acceso a eles. Para outros contidos, as estratexias de descubrimento ou de indagación, 

mediante materiais que se lle proporcionen, tamén serán necesarias porque o alumnado, ao 

indagar en diversas fontes, constrúen o seu propio coñecemento en lugar de recibir a 

información xa elaborada. 

 

O plan de traballo dunha clase variará segundo os temas a tratar: 

Para a ensinanza de parcelas máis antigas que é difícil que o alumnado se sitúe, ou para 

aspectos da Historia que, polo seu afastamento espazo-temporal, non teñen unha repercusión 

recoñecible no contorno, sería: 

 A presentación dos problemas por parte do profesor/a. 

 A consideración conxunta profesorado-alumnado das distintas alternativas 

posibles de interpretación. 

 O acordo sobre a natureza e sobre as causas do proceso histórico en cuestión. 

 A comprobación das conclusións con exemplos concretos, sempre que sexan 

procesos xerais. 

Para abordar os aspectos relacionados co mundo actual e para o estudo de aspectos da 

historia máis próxima, a vía sería partir do concreto para chegar ao abstracto e, apoiándose en 

datos do contorno próximo, inducir a curiosidade de por que é así e ir relacionando a historia 

local cos seus condicionantes externos para intentar alcanzar unha comprensión de estruturas 

e de procesos máis amplos, pois non se pode entender o medio no que se desenvolve o 

alumnado desconectado das súas referencias máis xerais. 

A primeira das actividades de cada unha das Unidades Didácticas actuará de ámbito motivador 

para o tema central abordado e para que o alumnado manifeste as súas opinións e sexan 

conscientes do que coñecen e do que descoñecen. Así o profesor/a estará en condicións de 

axustar a proposta de actividades, incorporando as conclusións desta primeira sesión. A 

presentación pode ser distinta en cada caso: enquisa, visualización dun fragmento dun vídeo, 

observación de gráficos, comparación de debuxos, pinturas, fotografías, etc. 
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Na parte práctica traballarase con diferentes tipos de mapas, gráficos, estatísticas económicas, 

documentos de textos, material gráfico, …  

O libro de Xeografía e Historia do Consorcio Editorial Galego será o libro de texto de apoio. 

Alén diso recorreremos a outros apoios, bibliográficos, gráficos (imaxes, mapas, power-point, 

etc.)  

A fin de reforzar conceptos, e segundo o permita a dinámica da aula, recorreremos ao 

proxectar filmes ou documentais, lectura de textos, e outros recursos relacionados co tema 

explicado.  

 

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será 

continua, formativa e integradora. 

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o 

adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en 

calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a 

garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

Isto non implica a obrigatoriedade de realizar exames de recuperación específicos das 

diferentes Unidades Didácticas.  

 

Criterios de cualificación 

1.-  En cada unha das  avaliacións realizaranse un mínimo dun exame e  outras probas 

puntuais, en función do tempo que se dispoña e da marcha da materia.  

2.- Cada exame ou proba será valorada de 0 a 10 puntos, e nel poderán figurar preguntas, 

conceptos, gráficas, debuxos, textos a interpretar, textos para completar, etc. segundo sexa o 

tema ou temas a examinar. Para cualificar os exames teranse en conta os criterios xerais e 

específicos da materia, así como a claridade na expresión, a expresión escrita tanto gramatical 

como ortográfica, a coherencia na exposición das ideas, a adecuación nas respostas, a 

elaboración dun discurso lóxico, un uso correcto e rigoroso da terminoloxía básica, a 

capacidade de relación, análise e comprensión dos feitos.  

O alumnado ha de coñecer con anteriodidade o tipo de exercicios que vai realizar e farase 

constar no exame a puntuación de cada pregunta. 

3.- A cualificación dos exames supón até un mínimo do 85%  no total da nota da avaliación. 

4.- O traballo diario e a consecución dos obxectivos actitudinais contará até un máximo do 15% 

no total da nota da avaliación. 

O alumnado levará ao día un caderno de traballo para a materia. Nel constarán apuntamentos, 

actividades e vocabulario. Este caderno deberá estar ao día e completo, ordenado, ben 

presentado e seguindo as directrices que indique o profesor; sendo a ferramenta que reflicte o 

traballo diario da/o alumna/o e o interese pola materia. 
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Cada avaliación, o profesor, revisará os cadernos indicándolle ao alumno os aspectos  que 

tería que corrixir. O caderno será cualificado cunha nota de 0 a 1 puntos que se sumará á nota 

media dos exames. 

A non entrega do traballo diario suporá 1/2 punto negativo.  

 

6.- Para recuperar a materia pendente o profesor pode fixar exercicios e ou exames. A 

realización deses exercicios e probas é obrigatoria e o non realizalas suporá a non superación 

da materia. 

 

Cualificación final 

A cualificación final será a media aritmética da nota das tres avaliacións. No caso de terse 

presentado a algunha recuperación terase en conta a nota do exame de recuperación para 

facer a media. 

A nota do aprobado será o 5. As notas inferiores a 5 implican non superar a materia, xa que o 

redondeo se ten realizado nas respectivas avaliacións. 

Avaliación inicial. 

Empezarase na  primeira quincena de clases cunha avaliación inicial oral ou/e escrita como 

toma de contacto cos alumnos e para detectar calquera tipo de problemas  en canto se refire a 

coñecementos, actitudes, vocabulario,  expresión, etc... 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes; a partir dela poderemos:  

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou adaptación de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe. Débese ter en conta aquel alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero 

que requira atención específica. 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 

espazos, xestión de tempos para cada grupo  favorecendo a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os 

recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  
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Avaliación extraordinaria 

A avaliación extraordinaria consistira nun exame valorada de 0 a 10 puntos, e nel poderán 

figurar preguntas, conceptos, gráficas, debuxos, textos a interpretar, textos para completar, etc. 

Para cualificar os exames teranse en conta os criterios xerais e específicos da materia, así 

como a claridade na expresión, a expresión escrita tanto gramatical como ortográfica, a 

coherencia na exposición das ideas, a adecuación nas respostas, a elaboración dun discurso 

lóxico, un uso correcto e rigoroso da terminoloxía básica, a capacidade de relación, análise e 

comprensión dos feitos. 

A nota do exame supón o 100% da cualificación. 

 

5- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Para conseguir que a diversidade non sexa un obstáculo, intentaremos desenvolver a 

autonomía progresiva dos alumnos, tanto no plano individual como no grupal. Para iso 

propoñemos actividades que se deben resolver en equipos de traballo, así como a distribución 

de tarefas compartidas, responsabilidades no grupo, non sen por iso esquecer o traballo 

individual que nesa etapa debe formar parte do proceso de aprendizaxe do alumnado tendente 

a unha maior autonomía no proceso.  

En función desta proposta, deseñaremos en cada Unidade Didáctica actividades e propostas 

de traballo que permitan superar deficiencias de aprendizaxe, actividades de REFORZO e 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES . Para iso se estudará cada caso particular coa axuda do 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Tamén se satisfará a demanda de aquel grupo de 

alumnos que cunha maior madurez demanden niveis máis complexos (chamadas actividades 

de AMPLIACIÓN).  

a) As actividades de reforzo aparecerán en dous momentos da Unidade Didáctica: ao principio 

dela, onde se interroga sobre os aspectos máis básicos que deben dominar da ESO e que 

serven de punto de partida para a aprendizaxe de novos contidos e ó final de cada Tema no 

que se propoñerán algunhas actividades que vaian dirixidas a reafirmar conceptos, 

procedementos e actitudes que algúns dos alumnos do grupo non asimilaran ben  

b) As actividades de ampliación irán dirixidas a aqueles alumnos que pola súa maior madurez 

intelectual necesiten problemas que lles permitan obter un maior rendemento no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe significativa. Estas actividades serán utilizadas a criterio do profesor, en 

función das súas necesidades educativas. Cada alumno debe aprender en función da súa  

capacidade e a isto se dirixe a diversidade de actividades e de criterios avaliadores.  

 

6- TEMAS TRANSVERSAIS. 

Os temas transversais abranguen contidos de varias disciplinas e o seu tratamento debe ser 

abordado dende a complementariedade. 

Non poden formularse como un programa paralelo ao desenvolvemento do currículo senón 

inserido na dinámica diaria do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Son transversais porque deben impregnar a totalidade das actividades do centro. 
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Estes temas son: 

Educación ambiental 

Educación para a paz 

Educación do consumidor 

Educación vial 

Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

Educación para a saúde 

Educación na sexualidade 

Educación cívica e moral 

 

7- CONTRIBUCIÓN DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR  

O  fomento da lectura convértese nunha actividade prioritaria para comprender os textos 

escritos, para redactar correctamente e para expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha 

área como Xeografía e Historia a falta de competencia lingüística convértese nun dos principais 

obstáculos. Parece, polo tanto, preciso fomentar a lectura para garantir a comprensión 

lingüística dos alumnos.  

En primeiro lugar, potenciarase a lectura dos libros de texto así como as páxinas específicas 

dedicadas á lectura.  

Empregaranse textos motivadores, normalmente de carácter narrativo ou periodístico, coa 

finalidade de que os alumnos aprendan Xeografía e Historia non só a través do texto 

expositivo, senón tamén doutros tipos de texto. Así mesmo ensinaráselles aos alumnos a ler 

textos históricos dun xeito pautado. Os alumnos aprenderán a situar os textos no seu contexto 

histórico e xeográfico, e a seleccionar as ideas principais. Por outra banda aprenderán a 

realizar actividades de contraste de fontes e de integración da información de varias fontes.  

En terceiro lugar promoverase que os alumnos lean un conxunto de informacións para que 

formen a súa propia opinión sobre temas polémicos e de debatelos cos seus compañeiros.  

En cuarto lugar intentarase que os alumnos aprendan a identificar os aspectos subxectivos dos 

textos e a reflexionar sobre a función que cumpriron. Ademais analizarán textos de todo tipo: 

políticos, testimoniais, literarios, etc.  

En quinto lugar, proporcionaranse actividades específicas de comprensión lectora para axudar 

aos alumnos a comprender o que len ao mesmo tempo que realizan actividades que os 

axudarán . Estas actividades de comprensión lectora poden ser de varios tipos:  

- Actividades sobre o vocabulario más difícil ou específico. 

- Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de forma explícita no 

texto.  

- Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións entre as ideas 

(causa-efecto, comparación, semellanza ... ), difíciles de descubrir polos alumnos, pois adoitan 

estar ocultos no texto.  

- Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas, etc., ferramentas que son moi útiles 

para comprender e estudar. 
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- Actividades en que se pide ós alumnos que dean a súa opinión persoal e que implican a 

transformación do estudado en coñecemento propio.  

Participación do profesor desta materia no Plan Lector do Centro de acordo ao 

calendario recomendado polo/a  responsable  do Proxecto Lector.  Este Plan Lector que 

contempla 50 minutos de lectura semanal e  no cal participaremos  

O profesor cooperará guiando, informando, interpretando, aclarando, explicando todas as 

dificultades  que  se orixinen na lectura ao longo da clase . O mesmo tempo dará exemplo 

nesta actividades de toda a clase. 

A lectura será realizada mantendo as normas de clase (en silencio, boa postura, etc). 

O alumnado pode usar os dicionarios da clase ou solicitar a información do profesor. 

 

A fin de contribuír ao proxecto lector do centro proporemos a lectura e posterior análise crítico 

de pequenos textos relacionados coa materia.  

 

8- INTEGRACIÓN DAS TIC  

As novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do proxecto 

educativo actual. Por unha banda, a aparición de Internet supuxo unha revolución na forma de 

procurar e tratar a información, ata o punto de que se ten convertido na principal fonte de 

información para case todos; por iso, cómpre que Iles ensinemos aos alumnos a manexar 

Internet e a aproveitar as posibilidades que ofrece para a nosa materia. As novas tecnoloxías 

ábrenlles novos camiños e formas de traballar na clase, que poden resultar motivadoras para 

os alumnos e moi potentes desde o punto de vista didáctico. As posibilidades de traballar coas 

novas tecnoloxías  son varias,  cada profesor pode elixir, segundo os seus gustos e 

necesidades. 

 Pódese recorrer a Internet para buscar información sobre actividades ou diversos 

aspectos da materia. 

 Empregaránse recursos multimedia, con presentacións audiovisuais para cada un dos 

temas do libro. Estas presentacións poden proxectarse de dúas maneiras: ben nun 

encerado dixital, se o houbera,  ben simplemente cun ordenador e un canón. Estas 

presentacións poden  incluír animacións, vídeos, imaxes, esquemas, textos e 

actividades que poden proxectarse ao longo da explicación na clase e que, sen dúbida, 

farán máis rica e interesante a exposición. 

 Pódense empregar proxectos específicos de investigación en Internet: as WebQuests. 

Trátase de grandes propostas de investigación que os alumnos realizarán en grupo e 

que ocuparán varias clases. Cada investigación supón a elaboración dun traballo sobre 

un tema do curso cuxa información debe buscarse en Internet. As WebQuests poden 

servir para traballar algúns temas do curso cunha metodoloxía indagadora, diferente da 

tradicional metodoloxía expositiva común na nosa materia, ao mesmo tempo que lles 

ensinan aos alumnos a procurar información en Internet e a traballar en grupo. 

 Visualización de diferentes videos, CD-Rom etc… 
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9- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E/OU EXTRAESCOLARES  

A desenvolver cando estean organizadas, presentando para aprobación do Departamento e do 

Consello Escolar. 

 

10. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA 

DOCENTE.  

 

Descritores 

- Situar no tempo e no espazo períodos, feitos e procesos históricos relevantes aplicando as 

convencións habituais no estudo da historia.  

- Identificar as causas e consecuencias de feitos e procesos históricos significativos, 

establecendo conexións entre elas e recoñecendo a causalidade múltiple que comportan os 

feitos sociais.  

- Expoñer as características sociais, económicas e políticas do Antigo Réxime derivando delas 

as transformacións que se producen en Europa no século XVIII e explicando os trazos 

significativos do reformismo borbónico en España e en Galicia.  

- Identificar os trazos fundamentais das revolucións industriais e liberal-burguesas, valorando 

os grandes procesos de transformación que experimentou o mundo occidental, e analizando as 

particularidades destes procesos en España e Galicia en comparación con outros exemplos 

representativos.  

- Explicar as razóns da hexemonía política e económica dos países europeos desde a segunda 

metade do século XIX, identificando os conflitos e problemas que caracterizan estes anos, 

tanto entre como dentro dos estados, especialmente os relacionados coa expansión colonial e 

coas tensións sociais e políticas.  

- Caracterizar e situar cronolóxica e xeograficamente as grandes transformacións e conflitos 

mundiais que tiveron lugar na primeira metade do século XX.  

- Analizar os procesos de cambio desde a segunda metade do século XX, e aplicar este 

coñecemento á comprensión dalgúns dos problemas internacionais máis destacados da 

actualidade.  

- Identificar e caracterizar as distintas etapas da evolución política, social e económica de 

España e de Galicia durante o século XX e os avances e retrocesos no camiño cara á 

modernización económica, á consolidación do sistema democrático, e á pertenza á Unión 

Europea.  

- Realizar traballos individuais e en grupo sobre algún foco de tensión política ou social no 

mundo actual, indagando os seus antecedentes históricos, analizando as causas e previndo 

posibles desenlaces, utilizando para iso diversas fontes de información, incluídas as que 

permitan obter interpretacións diferentes ou complementarias dun mesmo feito.  
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- Realizar en pequeno grupo unha investigación no contorno sobre algún aspecto da historia 

recente, sendo capaz de expoñer e defender as súas conclusións. 

 

8.2. Indicadores 

- Indicador de logro baixo: Ter dificultades para explicalo. 

- Indicador de logro medio: Explicalo sen dificultade de forma sinxela. 

- Indicador de logro alto: Explicalo ao máximo nivel de forma excelente 

 

Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

A programación é revisada ao longo de todo o curso escolar nas sucesivas reunións do 

Departamento que se realizan mensualmente, con especial fincapé na reunión final, tralo 

remate do curso académico. 

A fin de avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, ao final de cada avaliación o profesor 

entregará ao alumnado unha ficha (ANEXO I) para que se cubra de forma anónima. 

 

 

 
ANEXO I: Cuestionario  alumnado para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

 

1.- A disciplina respostou as túas espectativas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

2.-  Consideras que a disciplina é de utilidade para a túa vida diaria? 

 

Nada   

Poco   

Bastante  

Mucho  

 

3.-  Consideras que foi de utilidade para outras disciplinas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

4.-  Os temas abordados resultan aplicábeis distintos aspectos do teu desenvolvemento persoal e  

académico? 

 

Si  

Non  

Por que? 
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5.-  Consideras que as temáticas abordadas foron axeitadas? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

6.- Consideras axeitada a metodoloxía empregada? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

7.-  Consideras axeitada a secuencia dos temas tratados? 

 

Si  

No  

Por que? 

 

 

8.-  Valora a parte práctica 

 

 
Moi mala  Mala Boa Moi boa 

Metodoloxía empregada     

Adaptación aos contidos     

Reforzo da parte teórica     

Aclaración de dúbidas     

  

 

9.- Valora a actuación do profesor con respecto aos seguintes aspectos: 

 

 
Moi mal  Mal Ben Moi ben 

Metodoloxía empregada     

Desenvolvemento dos contidos     

Claridade da exposición     

Atención persoal aos alumnos     

Aclaración de dúbidas     

  

10. Como mellorarías a disciplina? 



 

 

 

I.E.S. OTERO PEDRAYO - OURENSE 

 

PROGRAMACIÓN DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

PROGRAMACIÓN ESA 

 

CURSO 2018-2019 

 
 
 
 
Materia impartida polo profesor 
 

Álvaro Pérez Cancelas  (Nocturno) 

  
Profesores do Departamento 
 
Ramón Estévez Barreira 

Agustina Rodríguez Viña 

Daniel Lorenzo Valdivieso 

José Cacheiro Fernández 

Carolina Súarez García  

José Vázquez-Monjardín Fernández 

Álvaro Pérez Cancelas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Programación ESA. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                                                                 2 

  

INTRODUCIÓN 

Segundo a Orde do 20 de marzo de 2018 (DOG nº 71 do 12 de abril de 2018), a 

Educación Básica para Persoas Adultas regúlase atendendo a Lei Orgánica 8/2013, do 9 

de decembro, para a mellora da calidade educativa.  

O Ámbito Social, de acordo co regulado nesta orde, integra os aspectos básicos das 

materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Economía, Actividade empresarial 

emprendedora e os aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación 

Plástica Audiovisual e Música.  

 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

O horizonte último da educación secundaria para persoas adultas é o desenvolvemento 

das competencias básicas. Como é lóxico, o ámbito contribúe dun xeito decisivo ao logro 

da competencia social mediante: 

1- O desenvolvemento social do alumno/a a través do coñecemento da organización e da 

evolución das sociedades. O estudo da xeografía e da historia resulta fundamental para o 

desenvolvemento da competencia social e cidadá, xa que facilita a comprensión da 

realidade social e as relacións dentro dun modelo de sociedade cada vez máis plural. 

2- O desenvolvemento de sentimentos de pertenza á sociedade en que vive, mediante o 

estudo dos trazos que a caracterizan. 

3- O desenvolvemento da empatía, da capacidade de poñerse no lugar do outro, 

mediante a análise das actividades humanas no presente e no pasado. 

4- O desenvolvemento da capacidade de diálogo para a análise dos problemas presentes 

e pasados da sociedade e a súa proxección sobre os problemas reais que deben encarar 

as persoas na súa propia vida. 
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5- O desenvolvemento de metodoloxías participativas, interactivas e dialóxicas, que 

propicien habilidades para participar na vida cívica, para asumir os valores democráticos e 

para o cumprir os deberes propios. 

6- O desenvolvemento da capacidade de facer fronte a unha serie de novos desafíos 

como o coidado do ambiente, a orientación do desenvolvemento tecnocientífico, a 

responsabilidade polas xeracións futuras, a igualdade entre os sexos, a loita contra novas 

formas de exclusión social e contra as existentes, que impiden desvincular a competencia 

social e cidadá do desenvolvemento das demais competencias básicas. 

7- O desenvolvemento de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía 

democrática, ao favorecer o desenvolvemento de destrezas que permiten participar, tomar 

decisións, elixir a forma axeitada de comportarse en determinadas situacións e 

responsabilizarse das consecuencias derivadas das decisións adoptadas. 

8- O reforzo da autonomía, a autoestima e a identidade persoal mediante a aclaración de 

sentimentos e valores, e o respecto dos demais. 

9- O desenvolvemento de sentimentos compartidos e non excluíntes, ao aceptar e usar 

convencións e normas sociais e interiorizar os valores de respecto, cooperación e 

solidariedade. 

10- A promoción da identificación da reflexión crítica sobre os valores do contorno 

ofrecendo como referente ético común os valores que sustentan a Declaración Universal 

dos Dereitos Humanos, a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía de Galiza. 

11- O coñecemento dos fundamentos e os modos de organización dos estados e das 

sociedades democráticos, a evolución histórica dos dereitos humanos, o achegamento á 

pluralidade social ou ao carácter da globalización e as implicacións que comporta para os 

cidadáns.  
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A competencia de coñecemento e a interacción co mundo físico é desenvolvida neste 

ámbito grazas a: 

1- A análise do espazo en que se desenvolve a actividade humana, especialmente coa 

utilización dos procedementos de orientación, localización, observación e interpretación 

das paisaxes e a súa representación cartográfica. 

2- Representación de feitos e fenómenos do mundo natural utilizando linguaxes e 

convencións simbólicas como a escala e signos convencionais. 

3-  A análise e a valoración da acción do home sobre o medio, tanto nos seus aspectos 

positivos coma na utilización abusiva que facemos del. 

4- A aprendizaxe de procedementos relacionados co método científico, como a 

observación, a experimentación, o descubrimento e a reflexión e posterior análise. 

5- Desenvolvemento do compromiso persoal e da participación responsable en proxectos 

colectivos e propostas que propicien o respecto e a defensa do patrimonio natural, 

industrial, histórico-artístico e inmaterial. 

A contribución á competencia expresión cultural e artística é tamén significativa mediante: 

1- O coñecemento e a valoración do feito artístico, así como o respecto e conservación 

dopatrimonio cultural propio e doutras culturas, a través do desenvolvemento de 

habilidades perceptivas e de análise. 

2- A observación, análise e gozo das manifestacións artísticas insertas na paisaxe, como 

pontes, edificios civís, camiños, igrexas, pazos. 

3- A observación, análise e satisfacción ante as obras artísticas relevantes. 

4- A valoración do patrimonio cultural material e inmaterial, facendo especial fincapé no 

patrimonio de Galiza. 

5- A audición de obras musicais e a súa análise e gozo, establecendo a conexión co 

contexto histórico en que naceron. 
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6- A valoración da cultura popular como elemento básico da nosa propia identidade 

galega nun mundo cada vez máis globalizado e uniformado favorecendo así a nosa propia 

autoestima e a creación de lazos solidarios na nosa comunidade. 

7- A consideración da cultura como produción colectiva viva e aberta. 

8- A valoración e desenvolvemento da liberdade de expresión, tolerancia e achegamento 

entre as culturas. 

9- A percepción das artes como unha linguaxe universal que pode acercar culturas e 

favorecer o entendemento dos pobos. 

O ámbito social contribúe tamén ao desenvolvemento da competencia tratamento da 

información e competencia dixital, mediante: 

1- O uso de técnicas de observación e análise para extraer información directamente da 

paisaxe. 

2- O uso de fontes documentais escritas, gráficas e audiovisuais. 

3- O uso das tecnoloxías da información como fonte de información escrita, icónica e 

musical. 

4- O uso da linguaxe cartográfica. 

5- O uso de programas informáticos adecuados para expresar a información obtida 

mediante informes, presentacións, etc. 

6- O uso das TIC como instrumento de comunicación, inclusión e cohesión entre grupos 

étnica e culturalmente distintos. 

A competencia en comunicación lingüística é favorecida a través de todos os ámbitos de 

coñecemento, porque a linguaxe é o vehículo imprescindíbel para a transmisión dos 

saberes, a súa apropiación e expresión. Pero o ámbito social contribúe a ela de modo 

significativo mediante: 
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1- O uso dun vocabulario propio e o dominio das habilidades de ler e escribir diferentes 

tipos de textos, que resultan fundamentais como elementos de información social e 

histórica. 

2- A posta en xogo de habilidades para a comunicación verbal en grupo, mediante 

técnicas de diálogo e discusión, de toma de decisións. Debater en serio exixe exercitarse 

na escoita, na exposición e a argumentación e para iso é necesario verbalizar os 

conceptos, facer explícitas as ideas, formar os xuízos e estruturalos de forma coherente. 

3- O uso dunha linguaxe non discriminatoria pola orixe, xénero ou calquera outra 

circunstancia. 

4- A utilización e a comprensión da información oral e escrita, integrándoa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

Tamén o ámbito social contribúe á competencia matemática mediante o uso, para a 

análise da interacción do home co medio e das relacións económicas, de: 

1- Operacións aritméticas, porcentaxes, proporcións, nocións estatísticas básicas na 

descrición e análise dos fenómenos xeográficos, económicos e históricos. 

2- Uso de escalas numéricas, gráficas e proporcións. 

3- Coñecemento dalgúns fitos históricos na construción da ciencia matemática: 

personalidades singulares, grandes descubrimentos. 

4- Estudo da contribución da ciencia matemática a algúns acontecementos históricos. 

A competencia para aprender a aprender favorécese desde o ámbito social mediante: 

1- A presentación de problemas reais que nos afectan como cidadáns e a busca de 

solucións realistas para eles. 

2- A adquisición da capacidade de aprender de xeito autónomo, desenvolvendo 

ferramentas que a faciliten e buscando respostas que se correspondan cun coñecemento 

racional. 
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3- A formalización de técnicas para extraer información directamente da observación da 

paisaxe e de fontes documentais. 

4- O desenvolvemento de estratexias que axudan ao grupo a formular problemas, 

discutilos e alcanzar conclusións. 

5- Elaboración de valoracións persoais e conclusións razoadas: establecemento de 

relacións entre feitos diversos, explicación causal dos fenómenos. 

Por último, o ámbito social ten unha contribución esencial ao desenvolvemento da 

competencia para a autonomía persoal mediante: 

1- A aclaración de actitudes e sentimentos propios. 

2- O desenvolvemento da autoestima e da seguridade persoal. 

3- A aceptación das diferenzas de actitudes e valores e a asunción do propio rol dentro 

dos grupos a que se pertence. 

4- Desenvolvemento da toma responsable de decisións relacionadas coa dimensión 

persoal, social ou profesional. 

5- Participación activa na xestión dos asuntos públicos. 

6- Coñecemento de estratexias para a inserción no mundo laboral, información sobre os 

seus dereitos e aspectos básicos das relacións laborais. 

7- Elaboración e aplicación de estratexias persoais baseadas na información de carácter 

xeográfico, histórico ou sociolóxico para resolver situacións problemáticas e conflitivas. 

8- Participación activa e creativa na xestión e a mellora dos espazos públicos, para 

defender e protexer o patrimonio cultural, artístico, natural e inmaterial. 
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OBXECTIVOS 

 

1- Recoñecerse como membro da condición humanana súa dimensión individual e social, 

aceptando a propia identidade, as características e experiencias persoais, respectando as 

diferenzas cos outros e desenvolvendo a expresión axeitada dos sentimentose as 

emocións, e a autoestima. 

2- Desenvolver as habilidades comunicativas e sociais que permiten participar con 

iniciativa propia nas actividades de grupo e na vida social en xeral, con actitude solidaria e 

tolerante, utilizando o diálogo e a mediación para abordar os conflitos. 

3- Recoñecer as situacións –pasadas e presentes– de desigualdade no recoñecemento 

efectivo dos dereitos entre o home e a muller, valorar e respectar as diferenzas de xénero 

e a igualdade de dereitos entre eles, así como rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre ambos os dous, participando na prevención das desigualdades e de 

toda clase de violencia de xénero. 

4- Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas, especialmente da sociedade 

galega, española e europea, favorecendo a toma de consciencia dos seus valores básicos 

así como os dereitos e liberdades fundamentais das persoas como unha meta 

irrenunciable para acadar a xustiza persoal e social. 

5- Identificar, explicar e valorar os feitos económicos, políticos, sociais e culturais, e a 

importancia das mentalidades, ao longo do devir das distintas sociedades humanas, 

utilizando este coñecemento para entender mellor as características e os problemas 

actuais e a súa proxección de futuro, así como o papel que mulleres e homes 

desenvolven nelas. 

6- Identificar, localizar e analizar os elementos básicos que caracterizan o medio físico, 

especialmente o de Galiza, as relacións que se dan entre eles e as que as sociedades 
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humanas establecen na utilización do espazo e dos seus recursos, comprendendo que o 

espazo xeográfico actual é o resultado da interacción das sociedades sobre o medio en 

que se desenvolven. 

7- Empregar de forma combinada conceptos, feitos, teorías e procedementos propios da 

historia, da xeografía, da ética e da educación para a cidadanía para analizar e 

comprender problemas sociais e resolver situacións conflitivas nas sociedades actuais, 

especialmente das que afectan a Galiza, España e Europa. 

8- Coñecer e valorar o patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural e artístico, a 

escala mundial, estatal e galega, co fin de respectalo, protexelo, desfrutalo e transmitilo ás 

xeracións vindeiras. 

9- Comprender a diversidade cultural e étnica das nosas sociedades como unha 

consecuencia do fenómeno da globalización, valorando esta diversidade como unha 

oportunidade para expresar actitudes de respecto e tolerancia cara ás outras 

mentalidades, formas de vida e códigos éticos que non coinciden cos nosos, sempre que 

non atenten contra a dignidade humana, e sen que isto implique renunciar a xuízos sobre 

eles. 

10- Buscar, comprender, seleccionar e relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estatística e cartográfica, procedente de diversas fontes, incluída a que proporciona o 

contorno físico e social, os medios de comunicación e as tecnoloxías da información e a 

comunicación, tratala de maneira autónoma e crítica co fin que se persegue e comunicala 

de forma organizada, coherente e intelixible. 

11- Saber observar e apreciar as imaxes e os sons, comprendendo as relacións 

existentes entre as linguaxes plásticas e musicais, con outros pertencentes aos distintos 

ámbitos de coñecemento. 
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11- Participar na organización e realización de actividades en diversos contextos, 

favorecendo o diálogo, a colaboración e a participación, sendo consciente do 

enriquecemento que se produce coas propias achegas e as dos demais. 



 

ORGANIZACIÓN DOS CONTIDOS 

CONTIDOS DO CURRÍCULO, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  DO NIVEL II 

Módulo 3 (1º cuadrimestre) 

Bloque 1: Historia 

Bloque 2: Economía 

ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Historia 

B1.1. A Ilustración e a 
revolución científica. O 
alcance das novas 
correntes do pensamento 
en España e Galicia. 

B1.1. Coñecer o alcance da 
Ilustración como novo movemento 
cultural e social en Europa e en 
América. 

B1.1.1. Analiza a obra de autores clave do inicio da Idade Contemporánea e a súa 
influencia a nivel cultural, social, político e económico. 

B1.1.2. Valora o alcance da Ilustración e  da Revolución Científica dos séculos XVII 
e XVIII. 

B1.1.3. Manifesta unha actitude crítica e de rexeitamento ante as manifestacións 
culturais que supoñan discriminación de calquera tipo 
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ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.2. O século XVIII: as 
revolucións burguesas e a 
crise do Antigo Réxime. 

B1.2. Comprender o inicio da Idade 
Contemporánea dende unha 
perspectiva social, política e 
económica. 

B1.2.1 Narra sinteticamente os principais feitos das revolucións burguesas do 
século XVIII, dando explicacións causais e valorando vantaxes e inconvenientes. 

B1.3.Do Imperio 
Napoleónico á época da 
Restauración. 

B1.3. Analizar as dificultades da 
diplomacia europea e o alcance 
dos    conflitos    durante    a  época 

B1.3.1. Analiza as relación entre reinos europeos que conduciron ás guerras. 

 napoleónica.  

B1.4. Os Borbóns en 
España. Da Guerra de 
Sucesión á Guerra da 
Independencia.   Galicia  no 

B1.4. Explicar, a través do caso 
español, os intentos de adaptación 
do  Antigo  Réxime  e  mantemento 
do  poder  por  parte  dos monarcas 

B1.4.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos. 

século XVIII. europeos na época da Ilustración.  

B1.5. A Revolución 
Industrial. 

B1.5. Describir os feitos relevantes 
da Revolución Industrial, tendo en 
conta o seu encadeamento causal 
e o tipo de progreso que implica, e 
analizar os conseguintes cambios 
económicos en España e Galicia 

B1.5.1. Analiza a evolución da industrialización en diferentes países de España e 
diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais 
e xeográficas. 

 

B1.5.2. Compara o proceso da Revolución Industrial en Inglaterra co doutros países. 

B1.5.3. Valora a industrialización en España e Galicia e a súa repercusión política e 
económica. 

B1.5.4. Detecta e expón de maneira sintética os beneficios e inconvenientes que 
xerou a Revolución Industrial tendo en conta a situación laboral dos sectores máis 
desfavorecidos. 
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B1.6. Revolucións 
burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: liberalismo e 
nacionalismo. Alcance dos 
procesos revolucionarios en 
España e Galicia. 

B1.6. Comprender o alcance e as 
limitacións dos procesos 
revolucionarios dos séculos XVIII e 
XIX. 

B1.6.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o 
fixeron. 

B1.6.2. 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. 

B1.7. Avances científicos e 
tecnolóxicos no século XIX. 
A arte. 

B1.7. Valorar os movementos 
culturais e os principais avances 
científicos e tecnolóxicos do século 

XIX, consecuencia das revolucións 
industriais. 

B1.7.1. Elabora un eixe cronolóxico cos principais avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX. 

B1.7.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. 

B1.7.3. Comenta analiticamente diferentes tipos de obras de arte do século XIX. 

B1.8. A expansión 
imperialista. A conquista do 
mundo por parte das 
potencias industrializadas. 
España e Galicia durante o 
auxe do colonialismo. 

B1.8. Establecer xerarquías 
causais da evolución do 
imperialismo, identificando as 
potencias e a repartición de poder 
no mundo no último cuarto do 
século XIX e principios do XX. 

B1.8.1. Razoa a relación entre o imperialismo, a xeopolítica mundial e as relacións 
económicas transnacionais. 

B1.8.2. Establece interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran 
Guerra de 1914. 

B1.9. O mundo de 1914 a 
1918. A Primeira Guerra 
Mundial. A Revolución 
Rusa. 

B1.9. Explicar os aspectos 
fundamentais da Gran Guerra e a 
Revolución Rusa, as súas 
consecuencias, e as súas 
interconexións. 

B1.9.1. Comprende os aspectos básicos da Primeira Guerra Mundial e a orixe do 
novo mapa político de Europa. 

B1.9.2. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa 
época e na actualidade. 
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ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.10. A época de 
Entreguerras: de 1919 a 
1939. Os felices anos 20. A 
crise de 1929. O auxe dos 
fascismos. 

B1.10. Comprender os 
acontecementos, fitos e procesos 
máis importantes do período de 
Entreguerras e analizar as causas 
do auxe dos fascismos en Europa. 

B1.10.1. Contrasta diferentes interpretacións de fontes históricas e 
historiográficas de distinta procedencia acerca dos procesos máis importantes do 
período de Entreguerras. 

B1.10.2. Contrasta a crise de 1929 con crises posteriores. 

B1.10.3. Valora a loita da muller no movemento sufraxista. 

B1.10.4. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en 
Europa. 

B1.11. A Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). 

B1.11. Coñecer os principais feitos 
da Segunda Guerra Mundial e o 
contexto en que se desenvolveu o 
Holocausto, así como as súas 
consecuencias. 

B1.11.1. Narra dunha forma fundamentada as causas e consecuencias da Segunda 
Guerra Mundial a distintos niveis temporais e xeográficos. 

B1.11.2. Interpreta as razón da fin da Segunda Guerra Mundial a nivel europeo e 
mundial 
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ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

  B1.11.3. Explica as fases do conflito coa axuda de mapas e outras representacións. 

B1.11.4. Elabora un xuízo persoal do Holocausto e as súas consecuencias a partir 
de información procedente de diversas fontes. 

B1.12. O primeiro terzo do 
século XX en España e 
Galicia. II República e 
Guerra Civil. 

B1.12. Coñecer as tensións que 
levaron en España á proclamación 
da II República e ao estoupido da 
Guerra Civil. 

B1.12.1. Explica as principais reformas durante a II República española e reaccións 
a elas. 

B1.12.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e 
internacional. 

Bloque 2. Economía 

B2.1. Ingresos e gastos. 
Identificación e control. 

 
B2.2. Xestión do orzamento. 
Obxectivos e prioridades. 

B2.1. Realizar un orzamento 
persoal distinguindo entre os tipos 
de ingresos e gastos e controlar o 
seu grao de cumprimento e as 
posibles necesidades de 
adaptación. 

B2.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal identificando os ingresos e 
os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento 
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ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

  B2.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento 
dun orzamento ou plan financeiro 
personalizado. 

  

  

  

  

  B2.1.3. Manexa gráficos de análise que permiten comparer unha realidade 
personalizada coas previsions establecidas 

   
   
   

B2.3. Planificación 
económico-financeira: 
necesidades  económicas 
nas etapas da vida. 

B2.2. Decidir con racionalidade 
ante as alternativas económicas da 
vida persoal, e relacionalas co 
benestar propio e social. 

B2.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos 
financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase á previsión realizada en 
cada etapa de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade económica 
nacional. 

B2.4. Aforro e 
endebedamento. Os plans 
de pensións 

B2.3. Expresar unha actitude 
positiva cara ao aforro, e empregar 

B2.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 
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ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.5 Risco e diversificación o aforro como medio para alcanzar 
diversos obxectivos. 

B2.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco 
e seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento. 

B2.6. O diñeiro. 
B2.7. Contratos 
financeiros: contas e 
tarxetas de débito e 
crédito. 
B2.8. Relacións no 
mercado financeiro: 
información e negociación. 
B2.9. Implicacións dos 
contratos          financeiros. 
Dereitos e 
responsabilidades dos/das 
consumidores/as no 
mercado financeiro. 

B2.4. Recoñecer o funcionamento 
básico do diñeiro e diferenciar os 
tipos de contas bancarias e de 
tarxetas emitidas como medios de 
pagamento, e valorar a 
oportunidade do seu uso con 
garantías e responsabilidade. 

B2.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas 
na operativa bancaria. 

B2.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos 
bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a 
importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan 
procedementos telemáticos. 

B2.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e 
analiza os procedementos de reclamación ante estas. 

B2.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como 
os elementos e os procedementos que garanten a seguridade 
na súa operativa. 
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ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.10. O seguro como 
medio para a cobertura de 
riscos. Tipoloxía de 
seguros. 

B2.5. Coñecer o concepto de 
seguro e a súa finalidade. 

B2.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as 
situacións adversas nas etapas da vida. 

 

 

Módulo 4 (2º cuadrimestre) 

Bloque 1: Historia 

Bloque 2: Iniciación á actividade emprendedora e empresarial 

ÁMBITO SOCIAL MÓDULO 4 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. A Historia 

B1.1 A existencia dun 
mundo bipolar. A Guerra 
Fría. 

B1.1 Analizar as relacións entre o 
bloque de USA e a URSS para 
comprender o concepto da “Guerra 
Fría”. 

B1.1.1 Interpreta a evolución dos EEUU e da URSS e os seus aliados a partir de 
fontes literarias e audiovisuais. 

B1.1.2 Utiliza fontes históricas e historiográficas para comprender e explicar 
conflitos da época da guerra fría. 
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ÁMBITO SOCIAL MÓDULO 4 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.2 O proceso de 
descolonización. 

B1.2 Organizar os feitos máis 
importantes da descolonización de 
posguerra no século XX e 
comprender os límites da 
descolonización e da 
independencia nun mundo 
desigual. 

B1.2.1 Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 

B1.2.2 Distingue contextos diferentes do mesmo proceso. Por exemplo: África 
subsahariana (anos 50 e 60) e a India. 

B1.3 A evolución das 
grandes potencias: URSS e 
EEUU: sociedade, política, 
economía e cultura. 

B1.3 Contrastar as vantaxes e 
inconvenientes da evolución 
económica, política, social e 
cultural dos grandes bloques 
políticos do século XX e as 
consecuencias inmediatas e 
posteriores. 

B1.3.1 Relaciona a organización política coa evolución social, económica e cultural 
dos dous grandes sistemas socioeconómicos de finais do século XX. 

B1.3.2 Desenvolve unha actitude crítica ante os diferentes enfoques dun mesmo 
feito histórico, analizando e contrastando as fontes de información. 

B1.3.3 Sopesa as consecuencias positivas e os problemas que xeneran as 
diferentes posturas para tomar decisións políticas e económicas. 

B1.4 A ditadura de Franco e 
a transición política de 

España cara a democracia 

B1.4.1 Analizar o establecimento 
da dictadura en España, a súa 

evolución e consecuencias. 

B1.4.1 Coñece o proceso que conduxo da Guerra Civil a Dictadura.  

 

B1.4.2 Describe a situación da posguerra durante a ditadura española na relación 
con outros contextos similares. 
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B1.4.2 Coñecer os principias feitos 
que conduciron ao cambio político 
e social na España despois de 
1975, e sopesar distintas 
interpretacións sobre ese proceso. 

B1.4.3 Enxuicia as consecuencias do réxime ditatorial en España no século XX. 

B1.4.4 Elabora unha cronoloxía de acontecementos fundamentais da transición 
española. 

B1.4.5 Valora os acertos do proceso de democratización en España. 

B1.4.6 Analiza feitos e acontecementos conflitivos na España democrática. 

B1.5 O mundo  recente 
entre os séculos XX e XXI. 
A globalización. A 
revolución tecnolóxica. 
Consecuencias. 

B1.5 Definir a globalización e 
identificar algúns dos seus factores. 
Identificar algúns dos cambios 
fundamentais que supón a 
revolución tecnolóxica. 

Consecuencias 

B1.5.1 Busca na prensa novas sobre algún sector con relacións globalizadas e 
elabora argumentos a favor e en contra. 

B1.6 Distintas formas 
económicas e sociais do 
capitalismo no mundo 

B1.6 Interpretar procesos a medio 
plazo de cambios económicos, 
sociais e políticos a nivel mundial. 

B1.6.1 Interpreta o renacemento e declive das nacións no novo mapa político 
europeo da época. 

B1.6.2 Comprende os pros e contras do estado de benestar. 

B1.7 O derrubamento dos 
rexímenes soviéticos e as 
súas consecuencias. 

B1.7. Coñecer as causas e 
consecuencias inmediatas do 
colapso da URSS e outros 
rexímenes socialistas. 

B1.7.2 Analiza os aspectos políticos, económicos e culturais despois dos cambios 
producidos polo colapso da URSS. 

B1.8 A constitución da 
Unión Europea. 

B1.8. Describir a evolución da 
construcción da Unión Europea. 

B1.8.1 Comprende as causas da constitución da Unión Europea. 

B1.8.2 Discute sobre a situación actual da Unión Europea e o seu futuro. 
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Bloque 2. Iniciación á actividade emprendedora e empresarial 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.1 Autonomía e 
autocoñecemento. A 
iniciativa emprendedora e 
o/a        empresario/a       na 
sociedade. 

B2.1 Describir as calidades 
persoais e as destrezas asociadas 
á iniciativa emprendedora, 
analizando os requisitos de 
distintos    postos    de    traballo   e 

B2.1.1 Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación 
propias das persoas con iniciativa emprendedora,   e   describe   a  actividade 
dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e benestar social. 

B2.2 Intereses, aptitudes e actividades empresariais.  
motivacións persoais para a 
carreira profesional. 

 

 

B2.1.2 Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional da súa 
contorna,  os   tipos   de  empresa  que   as desenvolven  e  os  postos  de  traballo  
en cada unha, razoando os requisites para o desempeño professional en cada un 
deles 

   
   

B2.3 Itinerarios formativos e 
carreiras  profesionais. 
Proceso de procura de 
emprego en empresas do 
sector. Autoemprego. 
Proceso de toma de 
decisións sobre o itinerario 
persoal. 

B2.2 Tomar decisións sobre o 
itinerario vital propio comprendendo 
as posibilidades de emprego, o 
autoemprego e a carreira 
profesional en relación coas 
habilidades persoais e as 
alternativas de formación e 
aprendizaxe ao longo da vida. 

B2.2.1 Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 
posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais e valorando a 
opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 

B2.2.2 Desenvolve habilidades sociais e actúa de acordo con actitudes e valores 
democráticos 
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ÁMBITO SOCIAL MÓDULO 4 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

  B2.2.3 Fórmase para mellorar o seu benestar individual e contribuir á cohesión 
social. 

B2.4 Dereito do traballo. 
B2.5 Dereitos e deberes 
derivados da relación 
laboral. 
B2.6 Contrato de traballo e 
negociación colectiva. 
B2.7 Seguridade Social. 
Sistema de protección. 
Emprego e desemprego. 
B2.8 Protección do/da 
traballador/a e beneficios 
sociais. 
B2.9 Riscos laborais. 
Normas. Planificación da 
protección na empresa. 

B2.3 Actuar como futuro/a 
traballador/a responsable 
coñecendo os seus dereitos e 
deberes como tal, valorando a 
acción do Estado e da Seguridade 
Social na protección da persoa 
empregada, e comprendendo a 
necesidade de protección dos 
riscos laborais. 

B2.3.1 Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre 
os/as traballadores/as e as empresas, en relación co funcionamento do mercado de 
traballo. 

B2.3.2 Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e 
compróbaos en contratos de traballo e documentos de negociación colectiva. 

B2.3.3 Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das 
traballadores/as e dos/das empresarios/as dentro deste, así como as prestacións 
mediante procuras nas web institucionais, valorando a súa acción protectora ante 
as continxencias cubertas. 

B2.3.4 Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de 
actividade económica máis salientables  no ámbito e indica os métodos de 
prevención legalmente establecidos, así como as técnicas de primeiros auxilios 
aplicables en caso de accidente ou dano. 

  
 
 
 
 



DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS 

 

Conforme dita a propia normativa para a ESA, a distribución temporal dos contidos queda 

reflectida da forma seguinte: 

1º Cuadrimestre:  Módulo 3. 

2º Cuadrimestre: Módulo 4. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Módulo 3 

- O Antigo Réxime no século XVIII. A crise da Monarquía Absoluta. A Ilustración. O 

reformismo borbónico en España e Galiza. 

- As transformacións políticas no século XIX. Características do modelo liberal.  

- As transformacións económicas no século XIX: a revolución industrial 

- As transformacións sociais no século XIX: da sociedade estamental á sociedade de 

clases.  

- O avance democrático liberal en Europa a finais do século XIX: a loita polo sufraxio 

universal e os dereitos sociais.  

- Avances científicos e tecnolóxicos no século XIX 

- Grandes cambios e conflitos na primeira metade do século XX. Imperialismo, guerra e 

revolución. A depresión de 1929 e o auxe dos fascismos. A revolución soviética. 

- Transformacións na España do século XX: crise do Estado liberal; a II República; guerra 

civil e represión en Galiza 

- Xestión de orzamentos. 

- Conceptos básicos sobre planificación financiera 

- Aforro , plans de pensións e seguros. 

- Funcionamento básico do diñeiro e o mercado financieiro  
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Módulo 4 

- A orde política e económica mundial na segunda metade do século XX: bloques de 

poder e modelos socioeconómicos. Os procesos de descolonización e o terceiro mundo. 

O neocolonialismo. 

- A desaparición da URSS e a nova orde mundial: globalización e novos centros de poder 

xeopolítico.  

- A dictadura de Franco e a transición cara a democracia. 

-  A constitución e funcionamento da UE 

- O mundo actual: focos de tensión e perspectivas futuras 

- Inciativa emprendedora 

- Itinerarios formativos e carreiras profesionais.  

- O mundo laboral: dereitos e deberes dos traballadores, contratos, seguridade social, etc. 

 

 

METODOLOXÍA 

O ámbito social, dentro da educación secundaria para persoas adultas, é un marco 

privilexiado para a posta en cuestión e discusión de todas esas informacións e saberes, 

actitudes, experiencias e valores que o adulto leva como bagaxe inseparable da súa 

propia vida. As características, as necesidades, os intereses e as motivacións das 

persoas adultas, á hora de acceder á oferta educativa, difiren das do resto do alumnado. 

Se engadimos a isto a amplitude e diversidade das situacións individuais, as diferenzas 

socioculturais, de condicións laborais, da calidade das experiencias e expectativas 

académicas e, incluso, o tempo dispoñible para dedicarse ás tarefas educativas, podemos 

comprender a complexidade dos referentes que debemos considerar á hora de tomar 
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decisións no ámbito da educación para as persoas adultas. Por iso, cando se planifique o 

ensino neste contexto, haberá que partir dunha análise das maneiras ou medios 

metodolóxicos xerais máis adecuados, atendendo á tipoloxía do alumnado, partindo das 

experiencias previas con que accede ao sistema educativo, respectando os procesos 

evolutivos da vida adulta, así como os ritmos e estilos de aprendizaxe individuais. 

A metodoloxía utilizada nas ensinanzas do ámbito social da educación secundaria para 

persoas adultas debe ter como horizonte o desenvolvemento de aprendizaxes 

significativas no alumnado. Unha das características máis relevantes das aprendizaxes 

significativas é a súa permanencia, porque establece un elevado número de relacións 

entre o novo coñecemento adquirido e a estrutura cognitiva do alumnado. Esta, no caso 

da persoa adulta, está moi ancorada nunhas experiencias máis ricas e complexas cás dun 

adolescente. Isto implica que, nas persoas adultas, e moi especialmente no ámbito social, 

existen máis posibilidades de establecer relacións entre o novo coñecemento e os 

esquemas mentais que elas posúen. 

Os enfoques globalizadores favorecen a motivación e a riqueza dos significados que 

conforman os esquemas cognitivos. Esta concepción metodolóxica baséase no principio 

de que toda situación de ensino-aprendizaxe debe partir dunha situación próxima á 

realidade, neste caso da persoa adulta, e que esta situación debe resultarlle interesante e 

crearlle a necesidade de formular cuestións e problemas a que lles debe dar resposta. 

Para isto, cómpre utilizar instrumentos conceptuais e técnicos que proveñan das distintas 

disciplinas, pero a súa presentación aos alumnos/as adultos debe vir xustificada desde o 

achegamento a temas dunha realidade que coñecen, que desexan analizar e comprender, 

e na cal poidan intervir. En calquera caso, debe recordarse que hoxe en día o máis 

próximo na experiencia non é necesariamente o que espacialmente temos a carón de 



 
 

  

Programación ESA. IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                                                                 26 

  

nós, e que realidades espacialmente distantes nos son familiares pola súa presenza 

recorrente no cine e nos medios de comunicación audiovisuais. 

O estudo dos contidos procedentes da Xeografía e da Historia debe ser integrador e 

globalizador, xa que o seu obxectivo básico é o coñecemento da realidade social. O 

estudo da interacción do home co seu medio debe ter un enfoque ecoxeográfico, que 

considere as múltiples variables –naturais e humanas– que conforman un espazo e, 

ademais, atenda o dinamismo interno de cada variable e das súas interaccións. A 

paisaxe, como unidade espacial de análise ecoxeográfica, ten especial relevancia e 

permite abordar o estudo dos problemas a que a xeografía debe dar reposta. O estudo da 

historia permítelle ao alumno/a adulto ter unha visión multicausal do proceso histórico, 

como algo evolutivo que condiciona e determina o presente. É necesario o estudo dos 

suxeitos históricos silenciados como as mulleres, a clase obreira, os pobres... dándolle o 

protagonismo que lles corresponde. Ao mesmo tempo, débese abordar o estudo do noso 

patrimonio cultural material e inmaterial como un conxunto herdado e construído 

colectivamente a través do tempo e do espazo. De aí que se entrelacen os planos do 

patrimonio cultural, histórico, artístico e ambiental, establecendo interaccións mutuas. 

Deberase desenvolver unha metodoloxía que compare o inmediato co afastado, o propio 

co alleo, o máis concreto co máis abstracto, expresando así a importancia que no 

currículo debe concederse á Xeografía, á Historia e á cultura de Galiza. 

A educación para a cidadanía en persoas adultas debe transmitir e poñer en práctica 

valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a 

solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, e que axude a superar 

calquera tipo de discriminación. Deste xeito contribuirán á implicación do alumnado na 

vida social, como cidadás e cidadáns que posúen a información precisa e sexan 

conscientes das súas obrigas e responsabilidades. 
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Cos contidos procedentes da educación plástica e visual, e da música desenvolveranse 

no alumnado as capacidades perceptivas. Deben tamén introducir o alumnado adulto no 

coñecemento da evolución histórica da arte e da música, sempre en relación co contexto 

histórico en que se desenvolveron. Neste ámbito débese adquirir un vocabulario 

conceptual propio e a capacidade para utilizalo e xeneralizalo correctamente. O 

coñecemento social adquírese a partir das fontes orais, textuais e materiais, da 

indagación e da utilización e busca da información. 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. 

Se a motivación é clave en todo proceso de aprendizaxe, na educación das persoas 

adultas adquire unha relevancia especial. As actividades deberán ter sentido para elas, 

ser funcionais e vehicular aprendizaxes que poden ser transferidas á práctica no mundo 

que as rodea, de xeito que lles vexan utilidade patente. Esta é imprescindible para evitar o 

abandono antes de completar o proceso de aprendizaxe, de aí a importancia de 

desenvolver, nas persoas adultas, capacidades e habilidades encamiñadas á superación, 

con éxito, das dificultades con que se poden atopar no seu contorno persoal, sociocultural 

e laboral, reforzando así a súa autoestima. 

A educación das persoas adultas debe favorecer, ademais, os procesos en que estas 

aprendan a aprender. É moi importante que, canto antes, se responsabilicen do seu 

proceso de aprendizaxe. Unha metodoloxía que teña en conta tales aspectos favorecerá, 

polo tanto, que o alumnado poida deseñar os seus obxectivos de aprendizaxe, e que 

identifique as tarefas máis adecuadas para o seu estilo e ritmo de aprendizaxe, 

contribuíndo á súa superación persoal. 
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Polo tanto, as liñas metodolóxicas terán en conta a gran diversidade das realidades de 

cadaquén, serán abertas á participación e promoverán actitudes tanto críticas e de 

diálogo, como investigadoras e creativas que permitan abrir vías de relación entre persoas 

que proceden de contornos cun patrimonio cultural propio, favorecer a integración da 

información dentro dos seus esquemas cognitivos e promover a autoaprendizaxe. 

Materiais e recursos didácticos: 

Alumnado: 

- Caderno de clase. 

- Contidos varios postos a disposición na aula virtual do centro 

Aula: 

- Planisferio físico e político. 

- Mapas específicos históricos, físicos e políticos, das distintas zonas do planeta. 

- Mapas específicos xeográficos. 

- Dicionarios de lingua castelán e de lingua galega. 

- Outros materiais comúns do centro como: 

- Atlas históricos depositados na Biblioteca do centro. 

- Bibliografía específica da Biblioteca do centro ou do Seminario de Xeografía e Historia. 

- Equipo de reprodución de vídeo estéreo e DVD. 

- Cintas, CDs ou DVDs. 

- Proxector de diapositivas. 

- Diapositivas específicas. 

- Reprografía. 
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AVALIACIÓN 

TIpos de avaliación empregados 

A avaliación será inicial e cuadrimestral (final). Para iso teranse presentes as datas 

propostas pola Xefatura de Estudos. A nota de avaliación, analízase do seguinte xeito 

para cada módulo: 

Probas específicas 

O profesor realizará cada cuadrimestre probas específicas ( alomenos dúas) : obxectivas 

escritas , obxectivas orais, debates, postas en común e exposicións orais. Computará ata 

un 60% da nota total da avaliación. 

 Traballos a entregar 

Cada cuadrimestre o profesor revisará pedirá a elaboración de diversos traballos moi 

básicos acerca dos temas que se están a traballar na aula. Serán dende pequenos 

traballos de investigación nas redes, esquemas e resumos, comentarios de textos, videos 

ou películas, elaboración de vocabularios do tema, etc. Os traballos serán entregados no 

plazo establecido polo profesor, podendo non ser recollidos se se entregan fóra de plazo. 

A avaliación destes traballos escritos suporá o 30% da nota da avaliación.  

Observación da actitude e traballo na aula 

Comprenderá un 10 % da nota e reflectirá a actitude ou comportamento que teña o 

alumno/a diante da materia, diante dos seus compañeiros e diante do profesor. 

Ademais do anterior, o profesor terá en conta a realización de todas e cada unha das 

tarefas ou investigacións propostas, a calidade do traballo en grupo (participación e 

colaboración), a atención ás explicacións da clase (interese e atención persoal), a 

participación nas postas en común (preguntas e respostas), a calidade e concentración no 

traballo persoal (na aula e fóra dela), a calidade dos traballos de ampliación, etc, que 
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terán reflexo na apreciación global e cualificación académica do alumno/a. Tamén terá en 

conta a asistencia de forma asidua á clase. 

A nota final do módulo, consistirá na media aritmética das cualificacións obtidas en cada 

apartado. Sera necesaria obter alomenos unha puntuación de un 5 ou superior , para 

acadar unha avaliación positiva. Aos alumnos/as avaliados negativamente 

efectuaránselles as pertinentes probas obxectivas de recuperación para superar a parte 

avaliada negativamente, para subsanar as deficiencias posibles, e obter así unha solución 

satisfactoria. 

Para aqueles alumnos/as que perderan o dereito á avaliación continua, realizarase outro 

exame dividido por módulos que deberán superar independentemente para poder aprobar 

a materia. 

Os alumnos/as que resultasen avaliados negativamente ao final do cuadrimestre terán 

que recuperar nas probas extraordinarias. 
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1- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño 2015 (DOG 29-VI-2015), marca como finalidade do 

Bacharelato: proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, 

coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á 

vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para 

acceder á educación superior. 

Obxectivos 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 

cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego. 

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. 
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ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

O estudo da materia de Historia do Mundo Contemporáneo é esencial para o coñecemento e a 

comprensión do mundo actual. Non menos importante é o seu carácter formativo, 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 do Mundo Contemporáneo pretende ofrecer unha visión de conxunto dos procesos 

históricos fundamentais do mundo pero prestando, cando é preciso, unha especial atención a 

España e a Galicia. 

A cronoloxía debe ser o eixe do coñecemento histórico, porque non hai historia sen 

acontecementos, e no histórico está presente a idea de cambio, e precisamente para explicar 

tal cambio debemos recorrer á multiplicidade de sectores que compoñen a vida cotiá. 

A partir dos contidos, dos criterios de avaliación e dos estándares de aprendizaxe avaliables 

preténdese o desenvolvemento persoal, intelectual e social do alumnado. Todas as actividades 

propostas queren favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para 

traballar en equipo e individualmente e para actuar con espírito crítico. O seu 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 entre homes e mulleres, os dereitos humanos, a non discriminación e os 

valores democráticos. 

Os contidos de Historia do Mundo Contemporáneo arrancan dun estudo do Antigo Réxime e a 

súa crise e, a partir da Revolución Industrial e as súas consecuencias, chegan ao século XX, 

facendo especial fincapé na Europa de entreguerras e na segunda Guerra Mundial, 

establecendo unha caracterización específica do mundo desde os anos cincuenta do século XX 

ata o mundo actual, definido polas áreas xeopolíticas e culturais, dentro da globalización, cos 

conflitos que o caracterizan, sen pasar por alto o final do bloque comunista e as novas 

relacións internacionais xurdidas despois dos atentados de Nova York ou o xurdimento do 

radicalismo islámico. Ao tratar de analizar tales feitos, a historia enriquécese coas achegas 

doutras disciplinas e mesmo coas conclusións da investigación xornalística dos 

acontecementos. Podemos incluír tamén a análise noutros idiomas, o uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación, a crítica dos medios de comunicación, a reflexión sobre a 

diversidade cultural, a historia oral ou a comparación con novelas históricas deses feitos 

históricos. 
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Débense desenvolver conceptos, pero tamén procedementos do traballo do/da historiador/a, 

cun vocabulario científico da disciplina que requirirá rigor e espírito de traballo, exposicións, 

correcta ortografía e expresión que lle permitan ao alumnado establecer os seus razoamentos 

e argumentacións. 

A través do estudo de Historia do Mundo Contemporáneo, os/as estudantes deberán adquirir 

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

recoñecemento da diversidade ou a valoración do patrimonio cultural e histórico recibido. 

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

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

relacionado cos contidos que son propios de Historia do Mundo Contemporáneo. 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 ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á 

diversidade. Historia do Mundo contemporáneo permite desenvolver metodoloxías activas nas 

que, como xa se citou, 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. 

 

2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIAICIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Obxectivos xerais 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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 
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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. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 

cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego. 

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. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

Competencias clave 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

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

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
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Distribución temporal e secuenciación. 

 

 

Bloque 1- REVOLUCIÓN E CAMBIO NO SÉCULO XIX 
As bases do mundo contemporáneo 
 

U.D. 1- Capitalismo e revolución industrial 

 
Carga Horaria: 8 sesións  

 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 1.1.O capitalismo 
 Orixe e 

evolución 
 Trazos básicos 
 
 

1.1. Coñecer e 
valorar os 
elementos 
básicos do 
capitalismo como 
o sistema 
económico que 
se desenvolve a 
partir dos 
postulados do 
liberalismo e que 
facilitou as 
grandes 
transformacións 
económicas que 
marcaron a fin do 
Antigo Réxime. 

 1.1.1.Identifica e 
caracteriza os 
trazos básicos do 
capitalismo do 
século XIX. 

 1.1.2.Analiza e 
comenta textos, 
gráficos e 
estatísticas 
relacionados coas 
características do 
capitalismo do 
século XIX.  

 1.1.3.Obtén, 
selecciona e 
elabora 
información a 
partir de 
diferentes fontes 
documentais e 
gráficas 
relacionadas cos 
inicios do 
capitalismo actual. 

 1.1.4.Elabora 
mapas 
conceptuais nos 
que relaciona os 
trazos básicos do 
capitalismo do 
século XIX. 

 1.1.5.Relacionar 
fontes de 
información 
diversa como 
explicativas de 
procesos 
históricos 
complexos. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 
CSIEE 

CD 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 
l 

1.2.A renovación 
das estruturas 
agrarias 
 A agricultura no 

Antigo Réxime 

1.2. Identificar as 
principais 
características da 
revolución agraria 
iniciadas a finais 

 1.2.1.Explica as 
principais 
transformacións 
do Antigo Réxime 
que afectaron ás 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 
CD 
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 Cambios 
técnicos e 
novos sistemas 
de cultivo 

 O novo modelo 
agrario 

do século XVIII e  
valorar os 
cambios con 
respecto á 
agricultura e 
gandería do 
Antigo Réxime. 

estruturas 
agrarias. 

 1.2.2.Analiza e 
comenta textos, 
gráficos, imaxes e 
estatísticas 
relacionados coas 
transformacións 
agrarias do século 
XIX.  

 1.2.3.Sitúa no 
tempo e no 
espazo os 
principais 
acontecementos e 
procesos 
relacionados coas 
transformacións 
agrarias de finais 
do Antigo Réxime. 

 1.2.4.Define 
conceptos 
relacionados cos 
cambios agrarios 
iniciados a finais 
do século XVIII. 

 1.2.5.Compara as 
medidas 
establecidas en 
Inglaterra e 
España para 
transformar o 
réxime de 
propiedade da 
terra. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 
n 
p 

1.3.A revolución 
industrial 
 Revolución 

industrial e 
industrialización 

 A primeira 
revolución 
industrial 

 A segunda 
revolución 
industrial 

 Consecuencias 
da revolución 
industrial 

 

1.3.Describir as 
fases da 
revolución 
industrial do 
século XIX, as 
súas 
características e 
as principais 
consecuencias 
económicas e 
sociais. 
 
 
 

 1.3.1.Identifica as 
causas da 
primeira 
revolución 
industrial. 

 1.3.2.Valora os 
condicionantes 
que explican que 
Inglaterra fose 
pioneira da 
revolución 
industrial. 

 1.3.3.Describe os 
sectores punteiros 
da primeira 
revolución 
industrial e as 
novidades que 
introduce a 
segunda. 

 1.3.4.Comenta 
mapas que 
expliquen a 
evolución da 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
CCEC 
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expansión dos 
transportes 
terrestres. 

 1.3.5.Analiza e 
comenta textos, 
gráficos e 
estatísticas 
relacionados coas 
dúas primeiras 
fases da 
revolución 
industrial. 

 1.3.6.Analiza os 
sectores 
innovadores da 
industrialización 
galega. 

 1.3.7.Obtén, 
selecciona e 
elabora 
información a 
partir de 
diferentes fontes 
documentais e 
gráficas referidas 
á revolución 
industrial. 

 1.3.8.Describe os 
sectores 
innovadores da 
industrialización 
galega. 

 1.3.9.Valora o 
impacto da 
revolución 
industrial na 
literatura e na 
pintura. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 1.4.A revolución 
demográfica 
 Cambio do 

réxime 
demográfico 

 Éxodo rural e 
crecemento das 
cidades 

1.4.Definir as 
características do 
novo réxime 
demográfico e as 
consecuencias 
do crecemento 
da poboación. 

 1.4.1.Explica as 
razóns do 
crecemento 
demográfico do 
século XIX e as 
súas 
consecuencias. 

 1.4.2.Analiza e 
comenta textos, 
gráficos e 
estatísticas 
relacionados cos 
cambios na 
demografía. 

 1.4.3.Obtén, 
selecciona e 
elabora 
información a 
partir de 
diferentes fontes 
documentais e 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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gráficas referidas 
aos cambios no 
réxime 
demográfico. 

 1.4.4.Valora o 
impacto da 
revolución 
demográfica na 
literatura e nas 
artes plásticas. 

 
 

U.D. 2- As revolucións liberais 
 
Carga Horaria: 8 sesións  

 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 2.1.Absolutismo, 
liberalismo e 
nacionalismo: 
fundamentos 
teóricos 
 O poder político 

no Antigo 
Réxime 

 Liberalismo 
 Nacionalismo 

2.1.Identificar as 
características dos 
sistemas políticos 
de finais do século 
XVIII, destacando 
as achegas dos 
precursores e a 
actuación da 
burguesía para 
levalas á práctica. 

 Identifica os 
elementos 
característicos 
dos sistemas 
políticos europeos 
do século XIX. 

 2.1.2.Emprega 
correctamente a 
terminoloxía 
especifica 
relacionada cos 
sistemas políticos. 

 2.1.3.Recoñece 
no sistema liberal 
as bases dos 
sistemas 
democráticos. 

 2.1.4.Obtén, 
selecciona e 
elabora 
información a 
partir de 
diferentes fontes 
documentais e 
gráficas referidas 
aos sistemas 
políticos do século 
XIX. 

 2.1.5.Analiza e 
comenta textos 
seleccionados 
para identificar os 
fundamentos 
teóricos da 
ideoloxía 
absolutista, liberal 
e nacionalista. 

 2.1.6.Explica os 
elementos básicos 
dos sistemas 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 
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políticos a través 
dun mapa 
conceptual. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 
 

2.2.A revolución 
liberal. 1776-1814 
 Independencia 

e revolución en 
EEUU 

 A Revolución 
francesa 

 A revolución 
liberal española 

 

2.2.Valorar o 
proceso de 
independencia dos 
EE UU como 
expresión da 
primeira 
revolución liberal, 
explicar  as 
causas da 
Revolución  
francesa 
recoñecendo os 
trazos máis 
significativos das 
súas fases e 
identificar os 
trazos da política 
exterior e interior 
do Imperio 
napoleónico. 
 

 2.2.1.Describe as 
causas e o 
desenvolvemento 
da independencia 
de Estados 
Unidos valorando 
a elaboración da 
nova 
documentación 
liberal do novo 
goberno. 

 2.2.2.Explica as 
causas da 
Revolución 
francesa e as 
fases do seu 
desenvolvemento.  

 2.2.3.Analiza e 
valora as ideas 
liberais na nova 
documentación 
elaborada polos 
revolucionarios 
franceses. 

 2.2.4.Recoñece 
nos 
acontecementos 
revolucionarios de 
finais do século 
XVIII e primeira 
metade do XIX as 
bases dos 
sistemas 
democráticos. 

 2.2.5.Identifica 
nun mapa 
histórico a 
extensión do 
imperio 
napoleónico. 

 2.2.6.Valora os 
inicios da 
revolución liberal 
en España e as 
súas 
consecuencias 
para as colonias 
americanas. 

 2.2.7.Recoñece o 
impacto da 
revolución liberal 
na literatura e nas 
artes plásticas. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 2.3.Restauración 
absolutista e vagas 
revolucionarias. 

2.3.Explicar os 
principios da 
Restauración 

 2.3.1.Analiza as 
ideas defendidas 
e as conclusións 

CSC 
CCL 
CAA 
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1815-1848 
 A Restauración 

absolutista 
 As revolucións 

liberais de 
1820, 1830 e 
1848 

 

absolutista e 
identificar os 
principais 
acontecementos 
das ondas 
revolucionarias 
liberais de 1820, 
1830 e 1848. 
 
 

do Congreso de 
Viena 
relacionándoas 
coas súas 
consecuencias. 

 2.3.2.Compara as 
causas e os 
desenvolvemento 
das revolucións 
de 1820, 1830 e 
1848. 

 Identifica nun 
mapa histórico as 
novas fronteiras 
europeas xurdidas 
do Congreso de 
Viena. 

 2.3.4.Obtén, 
selecciona e 
elabora 
información a 
partir de 
diferentes fontes 
documentais e 
gráficas referidas 
á Restauración 
absolutista e 
vagas 
revolucionarias da 
primeira metade 
do século XIX.  

 2.3.5.Analiza e 
comenta textos 
seleccionados 
para identificar os 
fundamentos 
teóricos da 
ideoloxía 
absolutista, liberal 
e nacionalista. 

 2.3.6.Valora o 
impacto da 
reacción 
absolutista na 
literatura e nas 
artes plásticas. 

CD 
CCEC 
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U.D. 3- As transformacións sociais 
 
Carga Horaria: 10 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 3.1.A nova 
sociedade de 
clases 
 Criterios de 

organización 
social 

 Dominio 
social da 
burguesía 

 Nacemento 
do 
proletariado 

3.1.Identificar os 
trazos da nova 
sociedade de clases 
dominada pola 
burguesía. 

 3.1.1.Describe os 
trazos que 
caracterizan a 
sociedade 
estamental e a de 
clases. 

 3.1.2.Confecciona 
mapas 
conceptuais para 
relacionar 
aspectos 
relevantes das 
transformacións 
sociais. 

 3.1.3.Analiza as 
razón do apoio 
burgués á nova 
sociedade de 
clases. 

 3.1.4.Valora o 
impacto do 
dominio burgués 
na literatura e nas 
artes plásticas. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 3.2.O 
desenvolvemento 
do proletariado 
como clase social 
 Ludismo 
 Cartismo 
 Sindicalismo 

3.2.Comprender 
que os cambios 
sociais están 
intimamente 
relacionados coas 
transformacións 
económicas, 
políticas e 
ideolóxicas. 

 3.2.1.Extrae 
información de 
diferentes fontes 
de información e 
analiza as 
condicións de vida 
do proletariado do 
século XIX. 

 3.2.2.Describe a 
orixe e o 
desenvolvemento 
do proletariado. 

 3.2.3.Elabora 
cadros 
cronolóxicos que 
permiten a análise 
da sincronía dos 
cambios políticos 
e 
socioeconómicos. 

 3.2.4.Toma 
conciencia de que 
as desigualdades 
constitúen fontes 
de tensión social. 

 3.2.5.Comenta os 
trazos das 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 
CD 
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primeiras formas 
de protesta 
proletaria 
organizada a partir 
de fontes 
documentais. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 3.3.O 
pensamento 
socialista e 
anarquista 
 Socialismo 

utópico 
 Marxismo 
 Anarquismo 

3.3.Coñecer as 
correntes de 
pensamento que 
pretenden mellorar 
a situación dos 
obreiros no século 
XIX. 

 3.3.1.Compara os 
trazos básicos das 
correntes de 
pensamento social 
da época da 
revolución 
industrial: 
socialismo utópico, 
socialismo 
científico e 
anarquismo. 

 3.3.2.Comenta, de 
forma crítica e a 
partir da 
documentación 
axeitada, a 
repercusión das 
novas ideoloxías 
nos movementos 
sociais. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 3.4.O 
internacionalismo 
proletario 
 A Primeira 

Internacional. 
Enfrontament
o Marx-
Bakunin 

 A Segunda 
Internacional. 
Formación 
dos partidos 
socialistas 

3.4. Describir a 
evolución dos 
métodos de loita do 
proletariado e 
valorar o proceso 
de 
internacionalización 
das organizacións 
obreiras. 
 

 3.4.1. Distingue a 
explica as 
características dos 
tipos de 
asociacionismo 
obreiro. 

 3.4.2.Explica a 
evolución dos 
métodos de loita 
do proletariado e 
valora o proceso 
de 
internacionalizació
n das 
organizacións 
obreiras. 

 3.4.3.Analiza e 
utiliza de forma 
crítica, a partir de 
material histórico 
diverso que reflicta 
algún conflito 
social, 
relacionándoo coa 
actualidade e 
tomando en 
consideración 
aqueles 
antecedentes 
históricos 
relevantes para a 
comprensión do 
mesmo. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
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 3.4.4.Elabora un 
eixe do tempo no 
que se reflictan os 
datos máis 
destacados dos 
procesos de 
cambios políticos, 
sociais e 
económicos que 
marcaron para 
Europa a fin do 
Antigo Réxime e o 
nacemento da 
sociedade actual. 

 
 

U. D. 4- Potencias burguesas e novos Estados 
 

Carga Horaria: 8 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 4.1.O Estado 
burgués 
 Predominio 

da 
monarquía 
constituciona
l 

 O camiño 
cara á 
democracia 

 A loita polos 
dereitos 
políticos das 
mulleres 

4.1.Identificar os 
trazos do Estado 
burgués e 
analizar os 
obxectivos do 
movemento 
sufraxista. 
 

 4.1.1.Identifica e 
explica as bases da 
organización do 
Estado burgués. 

 4.1.2.Valora a 
expansión das 
institucións liberais 
como base das 
actuais sociedades 
democráticas. 

 4.1.3.Analiza e valora 
os obxectivos e a 
evolución do 
movemento 
sufraxista. 

 4.1.4.Obtén 
información de fontes 
iconográficas de 
época relacionadas 
coa expansión dos 
dereitos políticos nas 
sociedades de 
Europa occidental.  

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 

a,b,c,d,e,h,i,m 4.2.As potencias 
burguesas. Gran 
Bretaña e 
Francia 
 A Inglaterra 

vitoriana 
 A cuestión 

irlandesa 
 Segundo 

Imperio 
francés 

 A Terceira 
república en 

4.2.Describir os 
trazos políticos e 
sociais das 
principais 
potencias 
burguesas 
europeas: Gran 
Bretaña e 
Francia. 
 

 4.2.1.Coñece as 
bases do sistema 
bipartidista inglés. 

 4.2.2.Describe a 
evolución do proceso 
de independencia 
irlandés. 

 4.2.3.Analiza gráficas 
e textos relativos á 
época vitoriana, 
Segundo imperio e 
Terceira república 
francesa. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 
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Francia  4.2.4.Elabora un eixe 
cronolóxico cos 
principais 
acontecementos 
políticos da segunda 
metade do século XIX 
en Francia e Gran 
Bretaña. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 4.3.Os novos 
Estados. Italia e 
Alemaña 
 A unificación 

italiana 
 O novo reino 

de Italia 
 A unificación 

alemá 
 O Segundo 

Imperio 
alemán 

 Os sistemas 
bismarkianos 

4.3.Coñecer o 
proceso de 
unificación de 
Italia e Alemaña. 

 4.3.1.Analiza as 
causas e describe o 
desenvolvemento do 
proceso de formación 
de Italia e Alemaña. 

 4.3.2.Busca, 
selección e 
tratamento de 
información 
procedente de 
diversas fontes de 
información 
relacionada cos 
movementos 
nacionalistas 
europeos do século 
XIX.  

 4.3.3.Manexa cadros 
cronolóxicos que 
permiten a análise da 
sincronía dos 
cambios políticos e 
socioeconómicos. 

 4.3.4.Analiza mapas 
relacionados co 
proceso de formación 
do novo Estado 
alemán e italiano. 

 4.3.5.Identifica as 
relacións existentes 
entre os factores 
económicos, políticos, 
sociais e culturais nos 
procesos 
nacionalistas 
europeos. 

 4.3.6.Valora o papel 
de pensadores e 
artistas na formación 
da conciencia 
nacionalista. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 4.4.A Europa 
danubiana e 
balcánica 
 O imperio 

austrohúngar
o. A 
monarquía 
dual e a 
cuestión das 
nacionalidad

4.4.Describir a 
evolución 
política dos 
países da área 
danubiana e 
balcánica. 

 4.4.1.Sitúa no tempo 
e no espazo os 
principais 
acontecementos e 
procesos 
relacionados coa 
unidade. 

 4.4.2.Analiza mapas 
relacionados coa 
evolución das 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
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es 
 A formación 

dos novos 
Estados na 
Europa 
balcánica 

 Crises e 
guerras 
balcánicas 

 
 

fronteiras na Europa 
danubiana e 
balcánica  

 4.4.3.Valora a 
complexidade étnica, 
relixiosa e cultural da 
zona como xeradora 
de tensións   

 4.4.4.Utiliza fontes e 
material histórico 
diverso que reflicta 
algún conflito 
nacionalista, 
relacionándoo coa 
actualidade e 
tomando en 
consideración 
aqueles antecedentes 
históricos relevantes 
para a comprensión 
do mesmo. 

 4.4.5.Elabora un eixe 
cronolóxico cos feitos 
que explican a 
evolución política dos 
Estados da área 
danubiana e 
balcánica. 

 4..4.6.Confecciona un 
mapa conceptual para 
relacionar as causas, 
evolución e 
consecuencias de 
procesos 
nacionalistas.  

 
 

U. D. 5- Expansión colonial e imperialismo 
 
Carga Horaria: 8 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 5.1.Expansión 
territorial, 
colonialismo e 
imperialismo 
 Colonialismo 
 Imperialismo 

5.1.Diferenciar os 
conceptos 
básicos 
relacionados coa 
expansión 
territorial dos 
Estados. 

 5.1.1.Distingue e 
usa correctamente 
os conceptos 
básicos 
relacionados coa 
expansión territorial 
dos Estados. 

 5.1.2.Coñece as 
grandes etapas da 
evolución do 
imperialismo. 

CSC 
CCL 
CAA 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 5.2.Imperialismo e 
desenvolvemento 
capitalista 
 O imperialismo 

5.2.Coñecer e 
valorar as 
principais causas 
da formación dos 

 5.2.1.Identifica as 
principais razóns da 
formación dos 
imperios coloniais 

CSC 
CCL 
CAA 

CSIEE 
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e os factores 
económicos 

 O imperialismo 
e os factores 
político-
ideolóxicos 

 O imperialismo 
e os factores 
demográficos 
e sociais 

 

imperios 
coloniais do 
século XIX. 

do século XIX. 
 5.2.2.Debate, con 

documentación 
adecuada, sobre os 
argumentos que 
esgrimían 
defensores e 
detractores do 
imperialismo. 

 5.2.3.Mostra unha 
actitude crítica ante 
a loita polo control 
de recursos, de 
espazos e de 
sociedades por 
parte doutros 
Estados. 

 5.2.4.Identifica 
situacións de 
desigualdade 
provocadas polo 
afán de dominio 
económico e 
político. 

 5.2.5.Valora o 
dereito dos pobos, a 
exercer a súa 
soberanía e a 
desenvolver a súa 
cultura, sen 
prexuízo dos 
dereitos e das 
liberdades dos 
demais. 

 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 
 

5.3.O reparto do 
mundo 
 Intereses e 

zonas de 
influencia das 
potencias 
imperialistas 

 Incidencia da 
colonización 
nos territorios 
dominados 

5.3.Describir a 
expansión 
imperialista dos 
países europeos 
e valorar a 
incidencia da 
colonización nos 
territorios 
dominados. 

 5.3.1.Analiza e 
comenta mapas 
históricos 
relacionados coa 
expansión 
imperialista do 
século XIX. 

 5.3.2.Compara 
mapas históricos e 
identifica os países 
actuais que 
formaron parte dos 
diferentes imperios 
coloniais. 

 5.3.3.Analiza 
diversos mapas 
históricos e extrae 
conclusións sobre o 
trazado das 
fronteiras e de cómo 
estas responden a 
convencionalismos 
que as veces 
resultan arbitrarios. 

 5.3.4.Valora o 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
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labor científico de 
determinados 
científicos e 
institucións que 
exploraron 
territorios 
descoñecidos ata 
eses momentos, 
contribuíndo así a 
que a humanidade 
tivese unha 
descrición máis 
completa e real 
do planeta no que 
vive. 

 5.3.5.Manifesta 
unha actitude crítica 
ante a crenza de 
sociedades 
superiores e 
inferiores que poden 
ser dominadas. 

 5.3.6.Valora a 
influencia das artes 
plásticas dos pobos 
dominados nas 
correntes artísticas 
europeas de 
comezos do século 
XX. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 5.4.A política 
imperialista dos 
Estados Unidos e 
Xapón 
 Estados 

Unidos. Da 
doutrina 
Monroe ao big 
stick 

 Xapón. 
Revolución 
Meijí e 
expansión 
colonial 

5.4.Coñecer a 
evolución da 
política 
imperialista de 
EE UU e os 
trazos e 
consecuencias 
da revolución 
Meijí de Xapón. 

 5.4.1.Analiza e 
comenta mapas 
históricos 
relacionados coa 
expansión territorial 
norteamericana e 
xaponesa. 

 5.4.2.Valora os 
profundos cambios 
provocados en 
Xapón pola 
revolución Meijí. 

 5.4.3.Busca 
información e 
elabora un informe 
sobre as 
consecuencias da 
expansión colonial 
xaponesa. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 5.5.Rivalidades 
imperialistas e 
tensións 
prebélicas 
 Rivalidade 

franco-alemá 
 Rivalidades 

coloniais e 
comerciais 

 

5.5.Explicar as 
rivalidades 
imperialistas e a 
súa relación co 
inicio da Gran 
Guerra. 
 

 5.5.1.Elabora un 
cadro sinóptico 
sobre as alianzas e 
tensións entre 
Estados en 
vésperas da Gran 
Guerra. 

 5.5.2.Comprende 
que as tensións que 
se crean no reparto 

CSC 
CCL 
CAA 
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do mundo 
constitúen a 
antesala dos 
grandes conflitos 
bélicos do século 
XX. 

 
 
Bloque 2. A ÉPOCA DOS GRANDES CONFLITOS MUNDIAIS: 1914-1945 
As grandes crises de transición ao mundo actual 
 

U.D. 6- A Gran Guerra 
 

Carga Horaria: 6 sesións  
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 6.1.O camiño cara á 
guerra 
 Sistemas de 

alianzas e Paz 
Armada 

 As tensións 
nacionalistas 

 O clima 
prebélico 

6.1.Comparar 
sinteticamente os 
distintos sistemas 
de alianzas do 
período da Paz 
Armada e valorar 
a suma de causas 
como detonantes 
da Gran Guerra. 

 6.1.1.Describe os 
principais 
sistemas de 
alianzas durante 
a Paz Armada. 

 6.1.2.Identifica a 
interconexión das 
causas que 
provocaron a 
explosión da 
Gran Guerra. 

 6.1.3.Analiza e 
comenta 
documentos 
escritos e 
gráficos 
relacionados co 
clima prebélico. 

CSC 
CCL 
CAA 

 
 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 6.2.As magnitudes 
do conflito 
 A extensión 

xeográfica 
 A duración 

temporal. Fases 
da guerra 

 As novas 
formas de 
guerra 

6.2.Describir os 
acontecementos 
que 
desencadearon o 
inicio da Gran 
Guerra, as fases 
da súa evolución 
e as novas formas 
de guerra.  

 6.2.1.Compara 
os plans de 
guerra dos 
Estados Maiores 
de Francia e 
Alemaña. 

 6.2.2.Reflicte 
sobre mapas os 
países dos 
bandos 
enfrontados. 

 6.2.3.Elabora un 
eixe do tempo 
sobre a evolución 
da Gran Guerra. 

 6.2.4.Analiza e 
comenta as 
diferentes fases 
da guerra a partir 
de 
documentación 
escrita, gráfica e 
cartográfica. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
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 6.2.5.Valora a 
significación da 
crise de 1917 no 
desenvolvemento 
da guerra. 

 6.2.6.Comenta 
información 
audiovisual 
localizada na 
Internet sobre as 
trincheiras. 

a,b,c,d,e,h,i,m 
 

6.3.A organización 
da paz e a 
Sociedade de 
Nacións 
 Os tratados de 

paz 
 A Sociedade de 

Nacións 

6.3.Identificar os 
tratados de paz da 
Gran Guerra e 
vinculalos co 
xurdimento da 
Sociedade de 
Nacións. 
 

 6.3.1.Explica os 
tratados de paz 
que puxeron fin á 
Gran Guerra, 
especialmente o 
de Versalles. 

 6.3.2.Comenta 
as condicións 
que o Tratado de 
Versalles impuxo 
a Alemaña. 

 6.3.3.Analiza os 
obxetivos da 
Sociedade de 
Nacións a partir 
do documento 
fundacional. 

CSC 
CCL 
CAA 

 
 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 6.4.As 
consecuencias da 
guerra 
 Consecuencias 

socioeconómica
s 

 Consecuencias 
políticas 

6.4. Analizar as 
consecuencias 
máis destacadas 
de orde social, 
económico e 
político ao finalizar 
a Guerra de 1914-
1918. 

 6.4.1.Extrae 
conclusións, a 
partir de diversas 
fontes 
documentais, 
sobre as 
consecuencias 
da Gran Guerra. 

 6.4.2.Identifica os 
cambios 
territoriais e 
políticos que se 
produciron en 
Europa tras a 
finalización do 
conflito a través 
de mapas 
históricos. 

 6.4.3.Comenta 
de forma crítica 
sobre as 
consecuencias 
desta guerra que 
supuxo a fin da 
hexemonía de 
Europa no 
mundo. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 
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U.D. 7- A Revolución rusa e o Estado soviético 
 
Carga Horaria: 10 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 
 

7.1.A crise do 
tsarismo 
 Problemas da 

Rusia tsarista 
 A revolución de 

1905 

7.1.Identificar os 
principais 
problemas da 
Rusia tsarista e a 
súa incidencia 
como 
desencadeante da 
revolución de 
1905. 

 7.1.1.Identifica e 
explica a 
situación 
económica, 
social e política 
da Rusia 
tsarista. 

 7.1.2.Describe 
as causas e 
desenvolvement
o da revolución 
de 1905 e as 
súas 
consecuencias. 

 7.1.3.Valora o 
nacemento dos 
soviets como 
elementos 
revolucionarios. 

CSC 
CCL 
CAA 

 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 7.2.1917: da caída 
do tsarismo ao 
poder dos soviets 
 Febreiro: a fin 

da autocracia 
 O programa 

bolxevique: as 
propostas de 
Lenin 

 Outubro: o 
triunfo da 
revolución 
bolxevique 

  

7.2.Esquematizar 
o 
desenvolvemento 
da revolución 
soviética 
recoñecendo as 
súas etapas e os 
principais 
protagonistas e 
describir as súas 
consecuencias. 

 7.2.1.Coñece e 
valora as fases 
da revolución 
soviética e 1917. 

 7.2.2.Compara 
as 
consecuencias 
da revolución de 
febreiro e de 
outubro. 

 7.2.3.Extrae as 
ideas básicas do 
programa 
bolxevique a 
partir de fontes 
documentais. 

 7.2.4.Analiza 
imaxes e 
documentos 
audiovisuais 
consultables na 
rede 
relacionados coa 
revolución 
bolxevique. 

 7.2.5.Elabora 
breves informes 
sobre as 
biografías dos 
principais 
protagonistas da 
revolución 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 
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consultado 
Internet. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 
n 

7.3.O nacemento do 
réxime soviético. A 
época de Lenin 
 Os problemas 

bélicos 
 As medidas 

económicas 
 A construción do 

Estado soviético 
 A Terceira 

Internacional 

7.3.Valorar as 
dificultades de 
asentamento do 
novo Estado 
soviético e os 
acordos tomados 
na Terceira 
Internacional. 

 7.3.1.Identifica 
os principais 
problemas do 
novo Estado 
soviético e as 
solucións dadas 
polo goberno de 
Lenin. 

 7.3.2.Analiza os 
obxectivos da 
Terceira 
Internacional a 
partir do 
documento 
fundacional. 

 7.3.3.Coñece o 
impacto do 
triunfo soviético 
nos 
movementos 
revolucionarios 
europeos da 
época. 

 7.3.4.Valora o 
papel das artes 
gráficas como 
medio de 
propaganda 
política. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
 

a,b,c,d,e,h,i,m 7.4. A consolidación 
do Estado soviético. 
A era de Stalin 
 Planificación 

económica 
 Reestruturación 

do Estado: a 
Constitución de 
1936 

 Burocratización 
 Control político 

e ideolóxico 
 Culto á 

personalidade 

7.4.Coñecer os 
trazos básicos da 
URSS da época de 
Stalin. 

 Analiza os 
efectos da 
planificación 
stalinista  a 
través de 
estatísticas e 
gráficas. 

 Coñece os 
aspectos 
básicos da 
Constitución de 
1936. 

 Analiza o 
funcionamento 
do Estado 
soviético da 
época de Stalin. 

 Explica as 
características 
da URSS de 
Stalin. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 
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U.D. 8- Reconstrución, prosperidade e crise 
 

Carga Horaria: 8 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 
n 

 

8.1.Reconstrución 
e prosperidade 
nos anos vinte 
 As dificultades 

de Europa nos 
anos vinte 

 EE UU: 
hexemonía e 
sociedade de 
consumo 

8.1.Recoñecer as 
características 
dos anos vinte e 
as diferenzas 
entre os países 
europeos de EE 
UU. 

 8.1.1 Describe os 
condicionantes das 
relacións 
internacionais dos 
anos vinte 

 8.1.2.Explica as 
características 
económicas, 
sociais e políticas 
dos anos vinte e 
marca as 
diferenzas entre 
Europa e EE UU. 

 8.1.3.Compara 
datos estatísticos 
do crecemento 
económico dos EE 
UU nos anos vinte. 

 8.1.4.Localiza, 
analiza e comenta 
imaxes de libros e 
da Internet 
relacionadas cos 
“felices anos vinte”. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
CCEC 

a,b,c,d,e,h,i,m 8.2.A crise 
económica de 
1929 
 Antecedentes 

da crise 
 O crac da 

Bolsa de Nova 
York 

 

8.2.Coñecer o 
mecanismo de 
funcionamento da 
Bolsa e os 
acontecementos 
que 
desencadearon o 
crac da de Nova 
York en 1929. 

 8.2.1.Sintetiza as 
causas da crise da 
Bolsa neoiorquina 
de 1929. 

 8.2.2.Ordena de 
forma cronolóxica, 
con apoio da 
documentación 
necesaria, feitos e 
de procesos 
significativos deste 
período, 
identificando os 
personaxes que 
foron relevantes e 
establecendo 
relacións entre a 
acción individual e 
as mentalidades e 
comportamentos 
colectivos.    

 8.2.3.Analiza datos 
económicos 
relacionados coa 
Bolsa de Wall 
Street. 

 8.2.4.Distingue 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 
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entre causas de 
longa e curta 
duración, así como 
das consecuencias 
a curto e longo 
prazo. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 
n 

8.3.A Gran 
Depresión dos 
anos trinta 
 As 

manifestación 
da depresión 

 As teorías de 
Keynes 

 O New Deal 
norteamerican
o 

 A autarquía 
dos Estados 
fascistas 

8.3.Explicar a 
Gran Depresión 
describindo as 
súas 
manifestacións e 
as propostas de 
solución máis 
destacadas. 

 8.3.1.Explica 
gráficas 
relacionadas coa 
crise económica de 
1929. 

 8.3.2. Identifica as 
principais 
propostas de 
solución á Gran 
Depresión. 

 8.3.3.Elabora 
breves informes 
sobre as biografías 
de Roosevelt e 
Keynes consultado 
Internet. 

 8.3.4.Comprende 
que as medidas 
tomadas para 
solucionar a crise 
supuxeron a fin do 
liberalismo clásico 
e o inicio dun 
intenso 
intervencionismo 
estatal nas 
economías 
capitalistas. 

 8.3.5.Mostra unha 
actitude crítica ante 
as circunstancias 
que xeran 
problemas e 
desigualdades 
sociais. 

 8.3.6.Valora o 
impacto da Gran 
Depresión nas 
manifestacións 
artísticas. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
CCEC 

 

 
 

U. D. 9- Democracias e fascismos 
 
Carga Horaria: 10 sesións  
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 
 

9.1.A crise da 
democracia en 
Europa 

 9.1. 
Identificar os 
trazos que 
caracterizan 

 9.1.1. Sintetiza 
os trazos da crise 
da democracia 
na Europa dos 

CSC 
CCL 
CAA 
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 Exacerbación do 
nacionalismo 

 Crecemento do 
militarismo 

 Descomposición 
do sistema 
parlamentario 
tradicional 

 Aparición de 
novas forzas 
políticas 

 As crises 
económicas e o 
incremento das 
tensións sociais 

a crise dos 
sistemas 
democrático
s en Europa 
nos anos 
vinte. 

 

anos vinte. 
 9.1.2.Analiza as 

causas que 
poden levar ao 
establecemento 
de réximes 
políticos de tipo 
autoritario e/ou 
ditatorial, 
concretando o 
estudio ao 
período de 
entreguerras en 
Europa. 

 9.1.3.Extrae 
información de 
textos e imaxes 
relacionadas coa 
expansión dos 
sistemas 
ditatoriais na 
Europa dos anos 
vinte. 

a,b,c,d,e,h,i,m 
 

9.2.Os sistemas 
fascistas 
 Totalitarismo, 

fascismo e 
sistemas 
autoritarios 

 Características 
comúns dos 
sistemas 
fascistas 

 9.2. 
Coñecer os 
fundamento
s 
ideolóxicos 
e os trazos 
comúns  dos 
fascismos. 

 

 9.2.1. Sintetiza 
os postulados 
ideolóxicos dos 
sistemas 
fascistas. 

 9.2.2.Recoñece a 
transcendencia 
dos fascismos 
europeos como 
ideoloxías que 
conduciron ao 
desencadeament
o de conflitos 
mundiais. 

 9.2.3.Diferenza a 
existencia de 
matices 
ideolóxicos entre 
os distintos 
réximes 
considerados 
como fascistas, 
destacando o 
modelo italiano e 
alemán. 

 9.2.4.Valora a 
democracia ante 
calquera forma 
de violación da 
mesma, 
rexeitando 
calquera tipo de 
discriminación en 
razón de raza, 
sexo, 

CSC 
CCL 
CAA 
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nacionalidade, 
crenzas ou 
ideoloxía. 

 9.2.5.Mostra 
solidariedade cos 
pobos que 
atravesan 
situacións de 
autoritarismo 
político e 
privacións de 
dereitos e de 
liberdades. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m,n 9.3.A Italia fascista 
 O ascenso 

fascista ao 
poder 

 A organización 
do Estado 
fascista 

 Política exterior 
e fin do fascismo 

 9.3.Analizar 
o proceso 
de ascenso 
fascista en 
Italia e a  
aplicación 
dos seus 
postulados 
na 
organización 
do novo 
Estado 
fascista 
dirixido por 
Mussolini. 

 9.3.1.Describe o 
proceso de 
ascenso de 
Mussolini ao 
poder en Italia. 

 9.3.2.Analiza e 
comenta a 
organización do 
Estado 
corporativo 
italiano a partir 
de documentos e 
gráficas. 

 9.3.3.Valora 
imaxe de 
propaganda 
como elemento 
de control 
ideolóxico das 
ditaduras. 

 9.3.4.Selecciona 
e comenta 
imaxes e material 
cinematográfico 
localizado na 
rede relacionado 
co Estado 
fascista italiano. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
 

a,b,c,d,e,g,h,i,m,n 9.4.A Alemaña nazi 
 Ascenso dos 

nazis ao poder 
 Hitler no poder: 

a ditadura nazi 

 9.4.Analizar 
o proceso 
de ascenso 
nazi en 
Alemaña e a 
aplicación 
dos seus na 
ditadura de 
Hitler. 

 9.4.1.Describe o 
proceso de 
ascenso de Hitler 
e o partido nazi 
en A Alemaña. 

 9.4.2.Analiza e 
comenta o 
antisemitismo 
nazi como un dos 
trazos 
característicos 
desta ditadura. 

 9.4.3.Relaciona 
aspectos 
económicos da 
Alemaña nazi a 
partir de datos 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
CCEC 
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estatísticos.  
 9.4.4.Relaciona 

fontes de 
información 
diversa como 
explicativas de 
procesos 
históricos 
complexos. 

 9.4.5.Selecciona 
e comenta 
imaxes e material 
cinematográfico 
localizado na 
rede relacionado 
co Estado nazi 
alemán. 

 9.4.6.Valora a 
estética nazi na 
arte. 

 
 

U. D. 10-  A Segunda Guerra Mundial 
 

Carga Horaria: 8 sesións  
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.1.As 
relacións 
internacionais 
nos anos trinta 
 Fracaso da 

Sociedade 
de Nacións 
e da 
seguridade 
colectiva 

 Nova 
política de 
alianzas e 
formación 
do Eixe 

 As 
agresións 
alemás 

 10.1.Comprender 
as relacións 
internacionais dos 
anos trinta e as 
agresións dos 
Estados fascistas 
como principais 
causas da 
Segunda Guerra 
Mundial. 

 10.1.1.Analiza as 
relacións 
internacionais a 
partir de 
diferentes fontes 
textuais e 
gráficas. 

 10.1.2.Identifica e 
explica as causas 
desencadeantes 
da Segunda 
Guerra Mundial a 
partir de diversas 
fontes históricas. 

CSC 
CCL 
CAA 

 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 10.2.A 
Segunda 
Guerra Mundial 
 As fases da 

guerra 
 As novas 

formas de 
guerra e as 
súas 
consecuenc
ias 

 10.2.Establecer as 
etapas do 
desenvolvemento 
da guerra e 
valorar as novas 
formas de guerra, 
destacando a 
significación do 
holocausto nazi. 

 10.2.1.Explica as 
etapas da 
Segunda Guerra 
Mundial e a súa 
evolución. 

 10.2.2.Valora a 
significación do 
holocausto na 
historia mundial. 

 10.2.3.Elabora 
breves informes 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
CCEC 
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biográficos sobre 
personaxes 
destacados da 
contenda mundial 
a partir de 
información 
obtida na 
Internet. 

 10.2.4.Mostra 
actitude razoada 
sobre o abuso 
que se fixo de 
determinados 
inventos 
científicos e 
tecnolóxicos. 

 10.2.5.Analiza 
material 
documental de 
época e de 
recreacións da 
aspectos 
concretos da 
guerra. 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.3.A 
organización de 
paz e as 
Nacións Unidas 
 A 

organizació
n da paz 

 As nacións 
Unidas 

 Expoñer o proceso 
de organización 
da paz tras a fin 
da Segunda 
Guerra Mundial e 
da formación da 
ONU. 

 

 Comenta o 
deseño da nova 
orde mundial que 
se fixo en Ialta e 
en Potsdam. 

 10.3.2.Valora a 
Organización das 
Nacións Unidas 
como organismo 
encargado de 
velar pola paz 
mundial. 

 10.3.3.Mostra 
actitudes de 
rexeitamento do 
emprego da 
violencia e a 
guerra como 
medio para 
conseguir o 
control de 
recursos 
humanos, 
económicos e 
espaciais. 

 10.3.4.Analiza o 
abuso que se fixo 
de determinados 
inventos 
científicos e 
tecnolóxicos. 

CSC 
CCL 
CAA 
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Bloque 3. O MUNDO ACTUAL: DA FIN DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Á 
ACTUALIDADE 
Cambio e continuidade no panorama mundial 

U. D. 11-  Guerra Fría e política de bloques 
 

Carga Horaria: 12 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 11.1.Guerra Fría e 
bipolarización 
 Características 

da Guerra Fría 
 Fases da 

Guerra Fría 
 

 11.1. 
Comprender 
que a fin da 
Segunda 
Guerra 
Mundial deu 
paso a unha 
nova etapa 
na que se 
reestruturaro
n as 
alianzas 
entre 
Estados e 
que a 
maioría dos 
países 
independent
es quedaron 
aliñados en 
dous 
bloques 
antagónicos. 

 11.1.1.Define  os 
trazos xerais da 
Guerra Fría.  

 11.1.2.Describe as 
fases da evolución 
da Guerra Fría. 

 11.1.3.Elabora un 
eixe cronolóxico do 
período da Guerra 
Fría e sitúa nel os 
principais 
acontecementos. 

CSC 
CCL 
CAA 

 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 11.2.A formación 
dos bloques 
 O bloque 

occidental ou 
capitalista 

 O Bloque 
oriental ou 
comunista 

 11.2. 
Sintetizar os 
trazos 
ideolóxicos, 
políticos e 
militares dos 
dous 
bloques 
enfrontados 
durante a 
Guerra Fría.  

 11.2.1. Analiza os 
trazos ideolóxicos, 
políticos e militares 
dos bloques da 
Guerra Fría a partir 
de diferentes fontes 
documentais. 

 11.2.2.Compara as 
diferenzas entre o 
mundo capitalista e 
o socialista. 

 11.2.3.Localiza nun 
mapa histórico os 
principais países de 
cada un dos 
bloques. 

 11.2.3.Selecciona 
símbolos e imaxes 
que se identifican 
co bloque capitalista 
e co socialista. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 

a,b,c,d,e,h,i,m 11.3.Fase álxida da 
Guerra Fría.1947-
1962 
 Os conflitos 

máis 

 11.3. 
Describir os 
principais 
conflitos da 
época. 

 11.3.1.Identifica, 
explica e sitúa nun 
mapa histórico os 
principais conflitos 
da fase álxida da 

CSC 
CCL 
CAA 
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destacados Guerra Fría. 
 11.3.2.Valora o 

conflito dos mísiles 
de Cuba como o 
máis significativo 
dos conflitos da 
época. 

 11.3.3.Identifica o 
muro de Berlín 
como o símbolo dun 
mundo dividido. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 11.4.Coexistencia 
pacífica e 
distensión. 1962-
1985 
 Factores que 

favorecen a 
distensión 

 Carreira de 
armamentos e 
conferencias de 
seguridade e 
cooperación 

 Os focos de 
tensión 

 11.4. 
Comprender 
e valorar os 
factores que 
contribuíron 
á evolución 
da Guerra 
Fría e 
describir os 
principais 
focos de 
tensión da 
etapa. 

 

 11.4.1.Identifica e 
sitúa no tempo os 
factores que máis 
contribuíron á 
superación da 
tensión do mundo 
en bloques. 

 11.4.2.Analiza  as 
consecuencias das 
conferencias de 
seguridade e 
cooperación de 
finais da Guerra 
Fría. 

 11.4.3.Valora o 
papel dos líderes 
nos cambios 
producidos na 
superación do 
mundo en bloques a 
través da 
elaboración de 
breves sínteses 
biográficas. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 11.5.A fin da 
Guerra Fría e a 
desaparición da 
URSS.1985-1991 
 
 

 11.5. 
Identificar as 
razóns que 
acabaron 
por provocar 
a crise do 
socialismo 
real e a 
desaparición 
da URSS. 

 

 11.5.1.Valora os 
cambios producidos 
no bloque socialista 
que provocaron a 
fin da Guerra Fría. 

 11.5.2.Analiza e 
comenta os 
cambios que deron 
fin á Guerra Fría a 
partir de 
documentación 
histórica. 

CSC 
CCL 
CAA 

 

 
 

U. D. 12-  Democracias liberais e mundo de benestar 
 

Carga Horaria: 12 sesións  
 
OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 12.1.A consolidación 
da democracia liberal 
 

12.1. Analizar a 
evolución e 
consolidación da 

 12.1.1. Describe 
as características 
das democracias 

CSC 
CCL 
CAA 
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 democracia liberal 
nos países do 
bloque capitalista. 

liberais da 
segunda metade 
do século XX. 

 Analiza 
documentos 
significativos 
definidores das 
principais opcións 
políticas dos 
países 
capitalistas do 
período da 
Guerra Fría. 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 12.2.Desenvolvement
o capitalista e terceira 
revolución industrial 
 Trazos 

característicos 
 Fases e 

características do 
desenvolvemento 
económico 
capitalista 

 12.2. Analizar 
a evolución da 
economía 
capitalista 
durante a 
Guerra Fría. 

 

 12.2.1. Identifica 
e define as fases 
do 
desenvolvemento 
capitalista 
durante a 
segunda metade 
do século XX a 
partir de 
documentos e 
gráficas. 

 12.2.2.Caracteriz
a os elementos 
constitutivos máis 
destacados da 
terceira 
revolución 
industrial. 

 12.2.3.Identifica 
razoadamente as 
características e 
símbolos do 
Estado do 
Benestar. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCC
T 
 

a,b,c,d,e,h,i,m 12.3.Os novos 
movementos sociais e 
de protesta no mundo 
do benestar 
 A loita pola 

igualdade nos 
dereitos civís das 
minorías 

 A rebeldía xuvenil 
 A revolta 

estudantil 
 Os movementos 

alternativos 

 12.3.Identifica
r e 
caracterizar 
os novos 
movementos 
sociais e de 
protesta que 
tiveron lugar 
en países do 
bloque 
capitalista 
durante a 
segunda 
metade do 
século XX. 

 

 12.3.1.Describe e 
valora os 
movementos 
sociais e de 
protesta máis 
destacados que 
tiveron lugar nos 
países 
capitalistas 
durante a época 
da Guerra Fría. 

 12.3.2.Extrae 
conclusións 
críticas ante as 
necesidades de 
consumo que 
suscita a 
sociedade actual. 

 12.3.3.Manifesta 
sensibilidade ante 
os problemas 
sociais derivados 

CSC 
CCL 
CAA 
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de situacións de 
desigualdade. 

 
 

U. D. 13-  Democracias populares e países non aliñados 
 

Carga Horaria: 12 sesións  
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 13.1.Democracias 
populares e 
socialismo real 
 Características 

das 
democracias 
populares 

 A disidencia de 
Iugoslavia e 
China 

 Problemas de 
bloque 
socialista. 1950-
1980 

 A crise do 
socialismo real 

 

 13.1. Identificar 
os trazos das 
democracias 
populares, 
destacando o 
papel do 
socialismo 
soviético e da 
disidencia 
chinesa e 
iugoslava. 

 

 13.1.1. Describe 
os trazos 
políticos das 
democracias 
populares. 

 13.1.2.Explica os 
trazos básicos 
da economía 
socialista a partir 
de gráficas. 

 13.1.3.Analiza 
os casos da 
disidencia 
iugoslava e 
chinesa a partir 
de diversas 
fontes 
documentais. 

 13.1.4.Elabora 
un cadro 
sinóptico sobre a 
situación política 
das repúblicas 
es soviéticas 

 13.1.5.Sintetiza 
o proceso das 
revolucións 
democráticas en 
Europa oriental e 
central. 

 13.1.6.Coñece 
os elementos 
que explican a 
crise de 
socialismo real e 
a nova orde 
mundial xurdida 
tras a 
desaparición da 
URSS e a caída 
dos réxime 
socialista de 
Europa do leste. 

 13.1.7.Compara 
mapas políticos 
da Europa do 
leste desde os 
anos oitenta ata 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCC
T 
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a actualidade  
a,b,c,d,e,g,h,i,

m 
13.2.Descolonizació
n e Terceiro Mundo 
 Factores da 

descolonización 
 O marco 

cronolóxico da 
descolonización 

 As vías da 
independencia 

 O Terceiro 
Mundo 

 Non aliñamento 
e cooperación 

 13.2. Describir 
as liñas básicas 
do proceso de 
descolonización 
e caracterizar 
os trazos 
básicos do 
Terceiro Mundo. 

 13.2.1. Identifica 
os principais 
factores da 
descolonización 
e as principais 
vías utilizadas 
para conseguir a 
independencia. 

 13.2.2.Enumera 
as etapas do 
proceso 
descolonizador. 

 13.2.3.Elabora 
un eixe 
cronolóxico no 
que sitúa as 
datas de 
independencia 
dos novos 
Estados 
xurdidos en 
África e Asia 
como 
consecuencia do 
proceso 
descolonizador. 

 13.2.4.Describe 
e analiza os 
trazos do 
Terceiro Mundo 

 13.2.5.Coñece e 
valora as 
dificultades dos 
países do 
Terceiro Mundo 
que lle impiden 
saír do 
subdesenvolvem
ento. 

 13.2.6.Analiza 
razoadamente 
os desequilibrios 
existentes entre 
países e as 
dificultades 
polas que 
atravesa o 
mundo do 
subdesenvolvem
ento. 

 13.2.7.Localiza 
en mapas as 
zonas afectadas 
pola 
descolonización. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

 

a,b,c,d,e,g,h,i,
m 

13.3.América Latina 
 Repúblicas 

oligárquicas e 

 13.3.Caracteriza
r a evolución 
política, 

 13.3.1.Diferenza 
e define os 
diferentes 

CSC 
CCL 
CAA 
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transformacións 
liberais 

 Populismo e 
industrialización 

 Revolución 
socialista e 
reacción 
conservadora 

 Democratizació
n e dificultades 
económicas 

económica e 
social de 
América Latina 
no século XX. 

 

sistemas 
políticos das 
principais 
repúblicas 
hispanoamerican
as e a súa 
evolución no 
século XX. 

 13.3.2.Identifica 
as principais 
realizacións e 
dificultades de 
América Latina 
durante a 
segunda metade 
do século XX. 

 13.3.3.Describe 
o principais 
movementos 
políticos, sociais 
e culturais 
actuais de Latino 
América 
consultando 
Internet. 

 13.3.4.Analiza 
os problemas 
económicos de 
América Latina a 
partir de datos 
estatísticos. 

CD 
CMCC

T 
 

 

U. D. 14- Globalización e diversidade cultural 
 
Carga Horaria: 12 sesións  

 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 14.1.Globalización 
e desigualdade 
 O triunfo 

mundial do 
capitalismo 

 Globalización 
e 
interdependen
cia económica 

 Movementos 
alter e 
antiglobalizaci
ón 

 Sociedades 
posindustriais 
e novas 
formas de 
exclusión 
social 

 14.1. 
Identificar as 
característica
s básicas do 
triunfo 
mundial do 
capitalismo, 
así como os 
movementos 
contrarios e 
alternativos á 
globalización. 

 

 14.1.1. Describe das 
características do 
capitalismo actual. 

 14.1.2.Analiza as 
características da 
globalización 
describindo a 
influencia sobre os 
medios de 
comunicación e o 
impacto que os 
medios científicos e 
tecnolóxicos teñen 
na sociedade actual. 

 14.1.3.Define  os 
trazos do 
subdesenvolvement
o nun mundo 
globalizado. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 
CSIEE 
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 A crise 
económica 
mundial 

 14.1.4.Analiza e 
valora os 
movementos 
contrarios e 
alternativos á 
globalización. 

 14.1.5.Analiza e 
comenta a orixe, 
desenvolvemento e 
consecuencias da 
crise económica 
mundial a partir de 
documentos escritos 
e gráficas. 

 14.1.6.Establece 
relacións entre os 
procesos migratorios 
e globalización a 
partir de fontes 
históricas. 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 14.2.A 
configuración 
xeopolítica do 
mundo actual 
 Supremacía 

dos EE UU 
 A 

transformació
n de Rusia 

 A nova OTAN 
 A 

desintegració
n de 
Iugoslavia 

 As guerras 
balcánicas 

 As guerras de 
África 

 A nova 
potencia 
mundial: 
China 

 14.2. 
Identificar e 
describir as 
característica
s da 
configuración 
xeopolítica do 
mundo 
actual, 
destacando o 
papel das 
vellas e as 
novas 
potencias. 

 14.2.1. Valora o 
papel de EE UU no 
contexto mundial.  

 14.2.2.Describe os 
principais cambios 
ocorridos en Rusia 
tras a desaparición 
da URSS. 

 14.2.3.Analiza o 
desenvolvemento 
económico de China 
e as súas 
características a 
partir de datos 
estatísticos e 
textuais. 

 14.2.4.Localiza en 
mapas e analiza as 
principais zonas de 
conflito bélico no 
mundo actual. 

 14.2.5.Elabora un 
informe sobre un 
aspecto concreto 
relacionado coa 
violación dos 
dereitos humanos na 
actualidade a partir 
de información na 
rede e material 
videográfico. 

 14.2.6.Extrae 
conclusións sobre 
aspectos do mundo 
actual que lle 
resultan de especial 
relevancia a partir de 
imaxes e material 
videográfico. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
 



 
Programación de Xeografía e Historia. Historia do Mundo Contemporaneo de 1º Bacharelato.  IES Otero 
Pedrayo – Ourense. 2018-2019                                                                                                                     37 
 

 
 

14.3.A Unión 
Europea 
 As orixes da 

Europa 
comunitaria 

 A construción 
da 
Comunidade 
Económica 

 A U.E. e a súa 
ampliación 

 As institucións 
europeas 

 Tratados de 
funcionament
o da U.E. 

 14.3.Coñecer 
e valorar o 
proceso de 
integración 
europea e o 
papel das 
súas 
institucións. 

 

 14.3.1.Explica o 
proceso de 
constitución da U.E. 
enumerando os fitos 
máis destacados da 
súa evolución. 

 14.3.2.dentifica os 
retos e problemas 
actuais da UE a 
partir de fontes 
xornalísticas. 

 14.3.3.Elabora un 
eixe cronolóxico 
sobre o proceso de 
formación da Unión 
Europea. 

 14.3.4.Localiza 
sobre un mapa 
político os países 
membros da Europa 
Comunitaria 
diferenciando por 
cores a data da súa 
incorporación. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 

a,b,c,d,e,g,h,i,m 14.4.O mundo 
islámico 
 Relixión e 

política no 
Islam 

 O 
fundamentalis
mo islámico 

 O terrorismo 
yihadista 

 Guerras e 
conflitos en 
Oriente Medio 

 14.4.Describir 
a evolución 
do mundo 
islámico na 
actualidade 
caracterizand
o os seus 
trazos 
económicos, 
políticos, 
relixiosos e 
sociais. 

 14.4.1.Localiza 
nun mapa os 
países de maioría 
musulmá. 

 14.4.2.Explica os 
trazos 
económicos, 
políticos, sociais e 
relixiosos do 
mundo islámico 
actual. 

 14.4.3.Relaciona 
características do 
mundo islámico e 
a súa incidencia 
na tensión e 
conflitividade 
mundial. Realiza 
unha busca guiada 
en Internet sobre 
as ameazas e as 
accións terroristas 
yihadistas. 

 14.4.4.Describe as 
características  da 
ameaza terrorista 
islamita e os seus 
efectos sobre a 
vida cotiá das 
zonas máis 
afectadas. 

 14.4.5.Elabora un 
breve informe 
sobre os 
atentados do 11-S 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 
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de 2001 e Nova 
York e/ou de 
Atocha en Madrid 
de 2004 
consultando 
Internet. 

 14.4.6.Valora a 
necesidade de ter 
un coñecemento 
histórico axeitado 
para poder 
comprender mellor 
os distintos 
problemas que 
nos afectan na 
actualidade. 

 
 

 

3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

1. Os centros docentes implementarán metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos 

de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, 

co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades. Así mesmo, estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado 

para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para 

aplicar métodos de investigación apropiados. 

2. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o 

pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en 

distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a 

transferencia e a aplicación do aprendido. 

3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a 

aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na educación 

superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

 

Tendo en conta as distintas metodoloxías didácticas posibles na ensinanza da Historia, 

optamos por aquela que utiliza o dobre recurso á construcción do coñecemento histórico sobre 

a base de fontes de diverso tipo e a exposición oral e dirección do profesorado na aula. É dicir, 

a ensinanza por Exposición significativa e a investigadora.  

A ensinanza por exposición significativa, seguindo a teoría da aprendizaxe significativa de 

Ausubel e outros, permite conxugar dous elementos, procedentes da psicoloxía e da propia 

disciplina histórica: o carácter constructivo dos procesos psicolóxicos que interveñen na 

aprendizaxe do alumnado e a necesidade de que este aprenda non só o método do historiador 

senón tamén a rede conceptual básica da disciplina. 

As condicións necesarias para que unha aprendizaxe sexa verdadeiramente significativa serán 

que o material de aprendizaxe estea claramente organizado dunha forma lóxica e comprensible 
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para o alumno e que o material resulte potencialmente significativo. É dicir, na mente do 

alumno debe producirse unha subordinación da nova idea (ou concepto, ou información) á idea 

xa existente na mente do que aprende. Por iso fai falla lanzar un nexo entre as ideas previas 

dos alumnos e a nova información que se lle proporciona. Este nexo consistirá nunhas cantas 

ideas xerais que se presentan -oralmente ou por escrito- ó alumno antes de que se poña a 

traballar sobre os materiais organizados. 

O coñecemento histórico, ensinado desta forma, reconstrúese máis que se descubre.  

Inclinarémonos por unha posición ecléctica, na que sen embargo predomina a metodoloxía da 

aprendizaxe significativa reconstructiva, deixando o descubrimento para algunhas unidades ou 

partes de unidades nas que se queira insistir nas habilidades metodolóxicas ou destrezas de 

pensamento que permitan dominar a forma en que se constrúe a historia; e non esquecendo a 

necesidade de que o profesor ou profesora interveña na clase con explicacións que introduzan 

as unidades, orientando o traballo dos alumnos e sintetizando as conclusións ás que se debe 

chegar en todo proceso de ensinanza-aprendizaxe. Non debe confundirse esto último coas 

tradicionais clases maxistrais ou dictado de apuntes, que só en contadas ocasións deben facer 

acto de presencia na aula. 

O tipo de ACTIVIDADES que acompañarán cada tema apoiaranse en documentos ou ben en 

supostos de busca que conleven o uso da bibliografía especializada, prensa, entrevistas ou 

reflexións metodolóxicas, para o cal o alumnado contará coas orientacións básicas, e que 

poden englobarse nos seguintes tipos: 

-Comprobación de hipóteses formuladas respecto á resolución dun determinado problema 

histórico.  

-Utilización de fontes históricas de distinto tipo, sabendo discernir a súa validez.  

-Cuestións dirixidas a dar unha explicación multicausal ou intencional dos acontecementos 

históricos. A estas idades é conveniente presentar xa problemas complexos que deben ter 

unha resposta complexa: referímonos ás explicacións causais, especialmente as que teñen 

varias causas. Así mesmo, deben introducirse aquelas explicacións de carácter intencional e as 

que, seguindo o modelo de Topolsky ou Aróstegui, se acercan ás explicacións integradas, nas 

que se combinan os factores obxectivos como causas necesarias e os motivacionais ou 

intencionais, que constitúen causas evitables e pertinentes ós comportamentos individuais ou 

colectivos, dos que os seus actos poden derivar consecuencias desexadas ou non desexadas 

-Comprensión do tempo en Historia, entendido como medición física (cronoloxía) ou como 

duración e cambio. Para o primeiro caso, poderíanse propor actividades de ordenación de 

acontecementos históricos nunha barra do tempo; a secuencia ordenada dun proceso histórico  

ou a ubicación de certos feitos dos que a súa data non se sinala nunha trama temporal. No 

segundo caso, as actividades deben dirixirse a resolver problemas de duración, aceleración 

histórica (tempo cronolóxico que dura un cambio revolucionario, é dicir, mostrar como se 

queiman as etapas en certas conxunturas históricas) e cambio (persistencia ou mobilidade de 

certas estructuras sociais, económicas, culturais, etc). 
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-O recurso á imaxe como fonte histórica. Comprendería actividades dirixidas á lectura e 

interpretación de imaxes do pasado, nos seus distintos formatos: pintura, gravado, fotografía, 

cine, vídeo.  

-Utilización da bibliografía e redacción de traballos de síntese, nos que se recollen aspectos 

destacados da historia contemporánea que a xuízo do profesor poden ser motivo de ampliación 

e reflexión por parte do alumnado. Este tipo de actividade insírese no uso de fontes 

bibliográficas, a súa interpretación, o contraste de opinións entre historiadores e testemuñas da 

época analizada. etc. 

-Comprobación dos coñecementos conceptuais. Estas actividades van dirixidas a medir o nivel 

de comprensión dos feitos estudiados, a madurez na exposición, a complexidade nas 

explicacións e a situación no espacio e no tempo. En realidade, trátase do que tradicionalmente 

considerouse de forma exclusiva como coñecementos, pero que hoxe se amplía a todos 

aqueles que sinalamos anteriormente.  

-Asunción de actitudes individuais e colectivas dirixidas a fomentar o respecto á diversidade, o 

fomento das actitudes tolerantes e dialogantes, a defensa do medio ambiente, a igualdade 

entre os sexos, e todos aqueles valores que conforman unha ensinanza democrática e libre de 

prexuízos e estereotipos. A esa finalidade diríxense as actividades que pretender fomentar 

eses valores entre o alumnado. Deben incluírse aquí os chamados temas transversais. 

 

Materiais e recursos didácticos. 

Consideramos que é positivo para os alumnos dispoñer dun libro de texto que aporte materiais 

para o traballo, o que tamén facilita a labor dos profesores. Decidimos adoptar para tal fin, ó 

adecuarse ó noso proxecto, o libro da editorial Baía Edicións de Consorcio Editorial Galego,  

“Historia do Mundo Contemporáneo” para 1º de Bacharelato. 

Utilizaranse os medios didácticos idóneos para cada tema e dos que podemos dispoñer: textos, 

documentos, mapas, imaxes, vídeos, novas tecnoloxías (internet e proxector)... 

 

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 

troncais, específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe. 

2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, 

terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino 

como dos procesos de aprendizaxe. 

3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 

avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún 

caso para minorar as cualificacións obtidas. 
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4. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a 

súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións 

didácticas. 

A aprendizaxe da Historia conleva unha serie de dificultades relacionadas non só coa 

memorización, senón coa asunción de conceptos con frecuencia abstractos, procedementos 

propios da tarefa do historiador, e valores.  

A avaliación ten que estar integrada no proceso de ensinanza aprendizaxe, non reducíndose, 

polo tanto, a actuacións illadas.  

Con esas consideracións avaliaremos non só a aprendizaxe de feitos, conceptos e principios, 

senón tamén a de procedementos, actitudes e valores , o que fai preciso contar cos 

instrumentos de avaliación e medición axeitados. Estes instrumentos poderán ser os 

seguintes:  

a) O coñecemento do alumnado que xorde da interpretación dos datos contidos na avaliación 

inicial, así como na utilización de técnicas de observación directa e indirecta.  

b) O Caderno do alumnado, onde se poidan observar aspectos formais (a presentación), 

metodolóxicos (resumos, vocabulario específico), conceptuais (corrección de ideas previas, 

ampliación de contidos), procedementais e actitudinais.  

c) Probas escritas e, nalgúns casos, orais do alumnado. Son controles ou probas dentro da 

avaliación sumativa, que permiten descubrir problemas e deficiencias no proceso de ensino-

aprendizaxe, así como os distintos ritmos nese proceso. Valoraríanse, de forma especial, os 

contidos procedementais, a capacidade de razoamento e as actitudes alcanzadas.  

d) Intervencións no conxunto da clase ou en pequeno grupo. Desta forma poderemos valorar 

as súas actitudes ante o traballo en equipo, a tolerancia, as aportacións razoadas de carácter 

individual, etc. 

 e) Cuestionarios, debates, postas en común, onde o alumnado poida manifestar a súa opinión 

sobre o desenvolvemento do proceso educativo, así como enxuizar o papel do profesorado 

como orientador do traballo na aula.  

f) Observación diaria por parte do profesor do traballo cotiá do alumnado na clase. Valoración 

da expresión oral e escrita, dos traballos realizados individual ou colectivamente,así como os 

traballos de indagación que se lles propoñeren.  

 

Cualificación 

Os procedementos e instrumentos para avaliar o traballo dos alumnos serán os seguintes: 

-Exames. Serán o principal procedemento de avaliación e suporán un mínimo do 85% da 

cualificación final. As preguntas axustáranse aos contidos de cada unidade didáctica e ás 

actividades realizadas. O alumnado ha de coñecer con anteriodidade o tipo de exercicios que 

vai realizar e farase constar no exame a puntuación de cada pregunta. 

 

En cada unha das  avaliacións realizaranse un mínimo dun exame en función do tempo que se 

dispoña e da marcha da materia.  
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Cada exame ou proba será valorada de 0 a 10 puntos, e nel poderán figurar: definición de 

conceptos, preguntas abertas para desenvolver, explicación, interpretación e comentario de 

textos, mapas,  gráficos, imaxes, etc. segundo sexa o tema ou temas a examinar.  

Para cualificar os exames teranse en conta os criterios xerais e específicos da materia, así 

como a claridade na expresión, a expresión escrita tanto gramatical como ortográfica, a 

coherencia na exposición das ideas, a adecuación nas respostas, a elaboración dun discurso 

lóxico, que faga referencia a fontes concretas e ben ubicadas  no tempo, e un uso correcto e 

rigoroso da terminoloxía básica, a capacidade de relación, análise e comprensión dos feitos. 

 

 

-Observación sistemática do traballo do alumno na clase (actitude, comportamento, interese, 

asistencia diaria, participación) e  seguimento do caderno de traballo: as distintas tarefas 

realizadas, traballos de ampliación e indagación (apuntes, actividades, esquemas, mapas 

conceptuais…). 

A valoración deste apartado suporá un máximo do 15% da cualificación final. 

 

O profesor fixará exames e ou exercicios para que o alumnado poida recuperar a materia 

pendente. A realización deses exames e exercicios é obrigatoria e o non realizala suporá a 

non superación da materia. 

 

Cualificación final 

A cualificación final será a media aritmética da nota das tres avaliacións. No caso de terse 

presentado a algunha recuperación terase en conta a nota do exame de recuperación para 

facer a media. 

A nota do aprobado será o 5. As notas inferiores a 5 implican non superar a materia, xa que o 

redondeo se ten realizado nas respectivas avaliacións. 

Avaliación extraordinaria 

A avaliación extraordinaria consistira nun exame cunha parte teórica e outra práctica. Cada 

parte terá diferentes preguntas e formarán dous bloques independentes. Deixar un bloque sen 

resposta pode implicar suspender a proba. 

A nota do exame supón o 100% da cualificación. 

 

Avaliación de pendentes 

Faránse dous exames parciais e  unha proba final para os que non acadaran os obxectivos. 

Aqueles que non se presentaran as probas parciais deberán  facer a proba final. Tamén se 

poderá mandar a realización de actividades  dos temas correspondentes a cada exame que 

serán  valorados na cualificación.  As datas de celebración das probas serán comunicadas aos 

titores correspondentes e colocaranse no  taboleiro de información. 
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5- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

Unha vez explicado o tema o profesor proporá a realización de distintas actividades, tendentes 

a facilitar un mellor repaso do tema, e que sirve para que o profesor recalque aqueles aspectos 

nos que puideran xurdir dificultades e permitindo que os alumnos que podan ter maiores 

dificultades reciban unha atención máis personalizada. 

Igualmente, se detectáramos algún caso de alumno con altas capacidades, a realización 

destas actividades permitiría aplicar un tratamento máis específico ao mesmo, tendendo ao 

máximo aproveitamento das mesmas. 

 

6- ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Os temas transversais abranguen contidos de varias disciplinas e o seu tratamento debe ser 

abordado dende a complementariedade. 

Non poden formularse como un programa paralelo ao desenvolvemento do currículo senón 

inserido na dinámica diaria do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Son transversais porque deben impregnar a totalidade das actividades do centro. Estes temas 

son: Educación ambiental, Educación para a paz, Educación do consumidor, Educación vial, 

Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos, Educación para a saúde, Educación 

na sexualidade e Educación cívica e moral 

 

7- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.  

Non está previsto realizalas, pois o programa resulta moi amplo e o tempo é necesario para o 

desenvolvemento do mesmo. Non obstante poderemos participar naquelas que organice o 

centro destinadas aos nosos alumnos. 

 

8- CONTRIBUCIÓN PROXECTO LECTOR. 

O fomento da lectura convértese nunha actividade prioritaria para comprender textos 

escritos, para redactar correctamente e para expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha 

área como Xeografía e Historia a falta de competencia lingüística convértese nun dos principais 

obstáculos. Parece, polo tanto, preciso fomentar a lectura para garantir a comprensión 

lingüística dos alumnos.  

 Potenciarase a lectura de libros recomendados.  

 Empregaranse textos  motivadores, normalmente de carácter narrativo ou periodístico, 

coa finalidade de que os alumnos aprendan Historia non só a través do texto 

expositivo, senón tamén doutros tipos de texto. Así mesmo ensinaráselles aos alumnos 

a ler textos históricos dun xeito pautado. Os alumnos aprenderán a situar os textos no 

seu contexto histórico e xeográfico, e a seleccionar as ideas principais. Por outra banda 
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aprenderán a realizar actividades de contraste de fontes e de integración da 

información de varias fontes.  

 Promoverase que os alumnos lean un conxunto de informacións para que formen a súa 

propia opinión sobre temas polémicos  e de debatelos cos seus compañeiros.  

 Intentarase que os  alumnos aprendan a identificar os aspectos subxectivos dos textos 

e a reflexionar sobre a función que cumpriron. Ademais analizarán textos  de todo tipo: 

políticos, económicos, periodísticos … 

 Proporcionaranse  actividades específicas de comprensión lectora para axudar aos 

alumnos a comprender o que len ao mesmo tempo que realizan actividades que os 

axudarán . Estas actividades de comprensión lectora poden ser de varios tipos:  

○  Actividades sobre o vocabulario más difícil ou específico.  

○  Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de 

forma explícita no texto.  

○ Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións entre 

as ideas (causa-efecto, comparación, semellanza ...) difíciles de descubrir polos 

alumnos, pois adoitan estar ocultos no texto.  

○ Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas, etc., ferramentas que 

son moi útiles para comprender e estudar . actividades en que se pide aos alumnos 

que dean a súa opinión persoal e que implican a transformación do estudado en 

coñecemento propio.  

 

9- CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.  

 

As novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do proxecto 

educativo actual. Por unha banda, a aparición de Internet supuxo unha revolución na forma de 

procurar e tratar a información, ata o punto de que se ten convertido na principal fonte de 

información para case todos; por iso, cómpre que lles ensinemos aos alumnos a manexar 

Internet e a aproveitar as posibilidades que ofrece para a nosa materia. As novas tecnoloxías 

ábrenlles novos camiños e formas de traballar na clase, que poden resultar motivadoras para 

os alumnos e moi potentes desde o punto de vista didáctico. As posibilidades de traballar coas 

novas tecnoloxías  son varias,  cada profesor pode elixir, segundo os seus gustos e 

necesidades pero tendo sempre en conta a necesidade de compensar a desigualdade no 

acceso 

 Recorreremos a Internet para buscar información sobre actividades ou diversos 

aspectos da materia 

 Empregaremos recursos multimedia, con presentacións audiovisuais para os bloques 

que conforman a materia. Estas presentacións poden proxectarse de dúas maneiras: 

ben nun encerado dixital, se o houbera,  ben simplemente cun ordenador e un canón. 

Estas presentacións poden  incluír animacións, vídeos, imaxes, esquemas, textos e 
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actividades que poden proxectarse ao longo da explicación na clase e que, sen dúbida, 

farán máis rica e interesante a exposición. 

 

 

 

 

 

 

10- AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

 

Descritores. 

Recoñece, a partir da interpretación dun gráfico, a estrutura social do Antigo Réxime e as 

posibilidades de ascenso social que existían. 

Xustifica a periodicidade da alza da mortalidade durante o Antigo Réxime, interpretando un 

esquema sobre as crises de subsistencia e un gráfico sobre as crises demográficas periódicas. 

Recoñece os trazos que definían a sociedade do Antigo Réxime e que grupos sociais a 

compoñían. 

Recoñece o modelo económico e demográfico que caracterizaba o Antigo Réxime e establece 

unha relación de retroalimentación entre ambos. 

Identifica e describe os poderes do monarca no marco do absolutismo monárquico. 

Recoñece o tipo de goberno que predominaba en Europa no século XVIII e as potencias que 

dominaban. 

Distingue a distribución dos países e os imperios nun mapa tralo Tratado de Utrecht e o 

equilibrio europeo derivado. 

Describe as características e as prerrogativas do Parlamento Inglés e algunhas das súas leis 

máis destacadas. 

Caracteriza a revolución que tivo lugar en Inglaterra no século XVII e o cambio da monarquía 

absoluta pola monarquía parlamentaria. 

Identifica e describe a posición económica da burguesía e o seu ascenso no século XVIII a 

partir dun texto, e compáraa coa súa posición social e extrae conclusións. 

Explica a relación entre a aplicación de novas técnicas agrícolas ao longo do s. XVIII e o 

crecemento da poboación e o aumento das manufacturas. 

Explica a doutrina económica que impulsou o comercio colonial no século XVIII. 

Identifica a idea de soberanía nacional recollida na Enciclopedia de Diderot como unha idea 

nacida da Ilustración, base da teoría política liberal. 

Describe os principios que inspiraron o pensamento ilustrado, como a liberdade e a igualdade, 

e como puxeron en crise o Antigo Réxime. 

Explica as causas e o desenvolvemento da Independencia dos Estados Unidos. 
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Identifica o contido da Declaración de Independencia e o réxime político do novo estado. 

Sintetiza os cambios nas relacións internacionais, os cambios económicos e as novas ideas 

políticas que impulsaron a evolución do Antigo Réxime. 

Clasifica nunha táboa os trazos do Antigo Réxime segundo pertenzan ao ámbito social ou ao 

económico. 

Completa un esquema cos trazos máis característicos do Antigo Réxime. 

Caracteriza a división de poderes que propugnaba Montesquieu. 

Identifica nun mapa as rexións máis industrializadas de Europa no s. XIX. 

Identifica e describe a revolución agrícola como unha das causas da Primeira Revolución 

Industrial. 

Identifica e describe a revolución demográfica como unha das causas da Primeira Revolución 

Industrial. 

Analiza un mapa sobre a extensión do ferrocarril por Europa no s. XIX. 

Explica sinteticamente as causas que propiciaron a Primeira Revolución Industrial. 

Identifica e describe a consolidación dunha economía de mercado como unha das causas da 

Primeira Revolución Industrial. 

Identifica e describe a revolución agrícola como unha das causas da Primeira Revolución 

Industrial. 

Comprende textos históricos referidos á revolución agrícola na Gran Bretaña. 

Describe os cambios que supuxo a mecanización e o sistema fabril sobre as industrias 

algodoneira, siderometalúrxica e a minaría do carbón e o ferro. 

Explica as características do liberalismo económico e o capitalismo. 

Explica as cauas e as consecuencias da crise de sobreprodución. 

Identifica e describe o estilo de vida da burguesía e o proletariado nunha cidade industrial do s. 

XIX en base a varias pinturas. 

Caracteriza a burguesía e o proletariado e establece as diferenzas existentes entre ambas 

clases sociais. 

Explica con sentido crítico o papel da muller na sociedade industrial do s. XIX. 

Explica sinteticamente as causas que propiciaron a Primeira Revolución Industrial. 

Describe as novas formas de traballo industrial en base a pinturas. 

Describe as causas e as diferenzas entre as crises económicas no Antigo Réxime e o 

capitalismo. 

Describe os cambios que supuxo a mecanización e o sistema fabril sobre o espazo e a 

organización do traballo. 

Analiza e compara as dúas Revolucións Industriais mediante un esquema.  

Identifica e describe a revolución demográfica como unha das causas da Primeira Revolución 

Industrial. 

Describe as novas formas de traballo industrial en base a pinturas. 

Describe a cidade industrial británica a partir dun plano de Londres. 
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Analiza un eixe cronolóxico coas etapas da Revolución francesa, a época napoleónica e as 

Revolucións Liberais e os nacionalismos. 

Explica o rexeitamento do Terceiro Estado dun sistema político e social que o marxinaba e a 

convocatoria por parte da nobreza dos Estados Xerais para rexeitar a reforma fiscal de Luís 

XV. 

Explica a secuencia de acontecementos que acabou co Antigo Réxime e detalla o novo réxime 

político en Francia que non puido consolidarse. 

Explica a radicalización da etapa republicana (17921799): república xirondina, república 

xacobina e república burguesa moderada. 

Intepreta o cadro A coroación de Napoleón, de Jacques Louis David, un dos pintores que 

mellor encarnaron o espírito do Neoclasicismo. 

Identifica nun mapa os países que se viron afectados pola expansión napoleónica. 

Describe o intento das potencias europeas de restaurar a orde anterior ao Imperio napoleónico 

e á Revolución francesa no Congreso de Viena. 

Interpreta o cadro A liberdade guiando o pobo, de Eugène Delacroix, un dos pintores que 

mellor encarnaron o espírito do Romanticismo. 

Identifica por que os ideais liberais e  nacionais se opuñan ao sistema da Restauración 

impulsada no Congreso de Viena. 

Explica a Primeira ondada revolucionaria dos partidarios do liberalismo producida en Europa 

entre o 1820 e o 1824 contra a represión exercida polas autoridades absolutistas. 

Explica a segunda ondada revolucionaria en Europa en 1830, os países implicados e o 

establecemento de gobernos liberais moderados na maioría de países da Europa occidental. 

Identifica as reivindicacións sociais e políticas que emerxeron na Revolución do 1848 e o 

espertar das nacións que supuxo. 

Describe a Unificación de Italia a partir da lectura de textos de Garibaldi e De Cavour e a 

consulta dun mapa que amosa as conquistas e integracións que desembocaron no nacemento 

de Italia. 

Describe a Unificación de Alemaña a partir da lectura de textos de Müller, Von Bismarck e 

Federico Guillerme IV, rei de Prusia, e a consulta dun mapa que reflicte a formación do estado 

alemán. 

Completa un cadro comparativo da Unificación de Italia e de Alemaña indicando as causas, as 

opcións ideolóxicas e as súas protagonistas e as diversas fases a partir de fontes primarias e 

mapas. 

Completa un cadro sinóptico que compara a organización do poder, a sociedade, o sistema 

económico, o sistema fiscal e a organización xudicial antes da Revolución francesa e durante 

os diversos períodos da Revolución. 

Elabora un eixe cronolóxico que amosa cada país de América Latina independizado e a súa 

data de independencia. 

Le textos históricos e documentais e recoñece as primeiras repostas de protesta dos 

traballadores ante a situación de explotación laboral que sufrían.  
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Distingue as condicións laborais e de vida dos obreiros no século XIX e a súa indefensión ante 

o patrón.  

Explica como eran as vivendas e os barrios dos traballadores no século XIX.  

Analiza un gráfico sobre os gastos diarios dunha familia obreira e recoñece que o traballo 

apenas permitía a supervivencia dunha familia obreira.  

Explica as condicións de traballo infantil e en que medida afectaba o desenvolvemento dos 

nenos.  

Le un texto de Karl Marx e infire del o eixe esencial das relacións sociais, segundo o marxismo. 

Le textos de Proudhon e de Bakunin e infire deles os principios básicos do anarquismo.  

Le textos históricos que lle permiten comparar o socialismo utópico, o pensamento marxista e 

as correntes anarquistas. 

Explica por que os traballadores empezaron a asociarse en sindicatos.  

Caracteriza as asociacións Socorros Mutuos, as Trade Unions e a Great Trade Union como as 

primeiras asociacións de traballadores creadas entre o 1820 e o 1830.  

Explica que foi o cartismo e a importancia que tivo para a organización política da clase obreira.  

Explica as características da Primeira Internacional, nome polo que se conoce a primeira 

Asociación Internacional de Traballadores, o xeito no que se organizaba e as súas 

reivindicacións.  

Explica o enfrontamento entre as ideas do socialismo marxista e as do anarquismo como unha 

das razóns máis importantes do fracaso da Primeira Internacional.  

Describe a evolución do movemento obreiro de carácter anarquista e a súa consolidación no 

anarcosindicalismo.  

Explica as causas do nacemento dos sindicatos e os partidos socialistas, as súas 

características e os seus obxectivos.  

Explica que foi a Segunda Internacional e que lle achegou ao movemento socialista e ao 

conxunto do obreirismo.  

Explica algún dos avances en dereitos sociais dos traballadores conseguido grazas ao 

asociacionismo obreiro, como a mellora do salario.  

Compara nun cadro os aspectos máis importantes (fundación e cronoloxía, organización, 

participación e ideoloxía, extensión, obxectivos e reivindicacións e feitos relevantes) da 

Primeira Internacional e da Segunda Internacional.  

Localiza en dous mapas a distribución das colonias e conclúe cal é a principal potencia 

colonizadora. 

Explica as causas da Segunda Revolución Industrial, como o uso da electricidade, os novos 

medios de transporte, a expansión das redes de telegrafía e o desenvolvemento de novos 

produtos. 

Explica as principais innovacións tecnolóxicas da Segunda Revolución Industrial e as súas 

consecuencias sociais e económicas. 

Explica as causas do crecemento demográfico en Europa froito da segunda ondada de 

industrialización e a emigración da poboación europea a outros países. 
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Analiza con sentido crítico o taylorismo e o fordismo. 

Explica nun gráfico de chaves os factores impulsores da formación de imperios coloniais: 

políticos, demográficos, económicos, culturais e ideolóxicos. 

Explica como se organizaron administrativamente os imperios coloniais e os diversos tipos de 

dominación exercida pola metrópole. 

Localista nun mapamundi as colonias de cada imperio no século XIX para poder elaborar un 

cadro descritivo. 

Completa un cadro cos oito principais conflitos coloniais, indicando a cronoloxía, os países 

implicados, as causas e a súa resolución. 

Relaciona os conflitos desatados a causa da expansión colonial co aumento da tensión 

internacional previa á Primeira Guerra Mundial. 

Identifica as consecuencias da dominación europea para os pobos colonizados a partir da 

lectura de fontes secundarias. 

Recoñece as consecuencias da dominación europea sobre os pobos colonizados no ámbito 

económico, político, social e cultural. 

Analiza os aspectos positivos e negativos da colonización e xustifica se a expansión colonial 

tivo un cariz máis civilizador ou máis dominador. 

Distingue as innovacións consecuencia da segunda revolución industrial en comparación coa 

primeira a partir da lectura de textos e a análise de esquemas. 

Concibe a expansión colonial como unha primeira globalización mundial a partir dos textos 

lidos e dos gráficos analizados. 

Analiza e compara as dúas Revolucións Industriais mediante un esquema.  

Interpreta un eixe cronolóxico que reflicte os acontecementos que tiveron lugar no período 

entre as revolucións liberais e a Primeira Guerra Mundial e as leis que iniciaron estes cambios. 

Explica as características comúns que presentaban os países con réximes liberais 

democráticos. 

Distingue as diferenzas entre Gran Bretaña, Francia e Alemaña e identifica que país tiña o 

sistema político máis democrático e cal o máis autoritario. 

Identifica e explica as causas do predominio do Reino Unido no comercio mundial. 

Describe o funcionamento do modelo de república democrática en Francia (III República) e a 

ampliación de dereitos e liberdades que impulsou. 

Identifica unha amosa do esplendor e a potencia da industria británica na época vitoriana 

nunha imaxe da exposición universal de Londres de 1851. 

Observa unhas imaxes e explica as diferenzas entre os diversos grupos sociais da Inglaterra 

Vitoriana, os valores que predominaban e o ideal de vida das clases acomodadas. 

Explica as características da industria alemá, baseada nas técnicas e experiencias da 

revolución industrial inglesa e a estreita colaboración coa banca e o Estado. 

Analiza o crecemento da poboación durante o mandato de Bismarck como unha das razóns do 

crecemento económico de Alemaña. 
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Explica cal era a posición alemá no comercio mundial durante o mandato de Bismarck e como 

se reflectía nas exportacións. 

Explica que medidas tomou Alemaña con respecto á moeda e á banca e caracteriza a relación 

existente entre o Estado e os homes de negocios. 

Explica as características da monarquía dual de Austria-Hungría e como se gobernaba cada 

territorio. 

Xustifica a que problema de nacionalidades se enfrontaba o Imperio austrohúngaro. 

Explica as características territoriais, políticas, económicas e sociais  do Imperio Ruso. 

Explica as reformas que introduciu o tsar Alexandre II, por que se paralizaron e as 

consecuencias que se derivaron disto. 

Explica como se converteron os EE.UU. nunha nación cun enorme territorio e nunha gran 

potencia económica. 

Explica cando e por que no Xapón se iniciou un proceso de industrialización e que 

características tivo. 

Elabora un eixe cronolóxico que reflicte os gobernos  e monarcas de cada estado e os feitos 

máis importantes ocorridos en cada etapa. 

Describe que alianzas entre potencias se firmaron durante a Paz Armada e que aspiracións 

tiña cada unha delas a partir da observación dun mapa e a lectura de textos. 

Xustifica por que se afirma que o imperialismo e o nacionalismo foron as causas da Primeira 

Guerra Mundial. 

Xustifica por que se califica de “paz armada” o período anterior á Primeira Guerra Mundial. 

Recoñece en debuxos e caricaturas a atribución da responsabilidade do conflito a 

determinados países. 

Le e analiza a partir de fontes primarias e secundarias que países tiveron a responsabilidade 

no estalido da guerra e xustifica a súa conclusión. 

Elabora un mapa conceptual sobre as fases da guerra, os países participantes, a evolución das 

frontes e as batallas a partir da observación dun mapa sobre o desenvolvemento da Primeira 

Guerra Mundial. 

Explica a importancia do ano 1917 para o desenvolvemento e o desenlace da Guerra. 

Recoñece a función propagandística dos carteis durante a Primeira Guerra Mundial a partir da 

observación e a análise dun cartel británico sobre a muller francesa durante a guerra. 

Explica a partir dun gráfico e unha imaxe o aumento do número de mulleres traballadoras de 

municións no Reino Unido ao longo do conflito. 

Explica a partir de imaxes que tipos de traballo desenvolveron as mulleres na retagarda. 

Interpreta un gráfico sobre a oscilación da incorporación ao traballo das mulleres entre 1916 e 

1920 e constata o descenso da ocupación feminina ao acabar a guerra. 

Explica como se elaboraron os cinco tratados de paz e que condicións estipulaba cada un 

deles. 

Explica por que o resultado da aplicación dos tratados de paz se denominou “a paz dos 

vencedores” e xustifica o malestar social que desencadeou. 
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Elabora un esquema das consecuencias demográficas, económicas e sociais da guerra. 

Explica que era a Sociedade de Nacións, que obxectivos perseguía e que institucións a 

compoñían. 

Describe as novas fronteiras de Europa e os novos estados xurdidos trala Primeira Guerra 

Mundial. 

Explica que fases tivo a guerra e que caracterizou cada unha delas. 

Xustifica por que a batalla de Verdún se converteu no símbolo da Guerra. 

Completa un cadro indicando para cada ano do conflito, os países en guerra, as batallas e as 

operacións militares e outros aspectos relevantes. 

Analiza os efectos demográficos da guerra a partir dunha pirámide de poboación. 

Identifica as trincheiras como un símbolo da Gran Guerra. 

Identifica as causas da revolución de 1905 e as pequenas reformas económicas e políticas que 

o tsar anunciou no Manifesto de Outubro. 

Identifica os problemas da economía e a sociedade rusas a principios do século XX. 

Explica cales eran as principais forzas da oposición ao tsar, a que grupos sociais 

representaban e a que aspiraba cada un deles. 

Explica os factores que produciron o colapso do réxime tsarista en 1917. 

Explica a revolución proletaria proposta por Lenin, que contrastaba coa revolución 

liberalburguesa iniciada en febreiro. 

Identifica a situación de Rusia no verán de 1917 e os enfrontamentos políticos que se estaban 

evidenciando. 

Identifica os erros que cometeu o goberno provisional xurdido trala Revolución de Febreiro que 

conduciron ao estalido da Revolución de Outubro. 

Diferenciar e explicar os puntos de vista bolxeviques e os do goberno provisional xurdido da 

Revolución de Febreiro. 

Explica as medidas tomadas polos soviets tras alcanzar o poder e os obxectivos que 

pretendían. 

Compara o goberno establecido en Rusia tralas revolucións de 1905, de febreiro de 1917 e de 

outubro de 1917 e establece as diferenzas entre elas. 

Completa un cadro descritivo e comparativo das causas, os obxectivos, os protagonistas, os 

acontecementos e os resultados da Revolución de 1905, a Revolución de febreiro de 1917 e a 

Revolución de outubro de 1917. 

Completa un cadro comparativo dos grupos políticos en Rusia, o grupo social que 

representaban, o programa e os obxectivos que perseguían e o papel que desempeñaron na 

Revolución de 1917. 

Elabora unha presentación dixital describindo os acontecementos da Revolución Rusa de 

Febreiro a Outubro. 

Elabora un eixe cronolóxico situando os acontecementos da Revolución Rusa. 

Explica as diferenzas entre a industrialización de Rusia e a de Gran Bretaña e Alemaña. 

Visiona un vídeo e identifica os principais problemas sociais de Rusia entre 1900 e 1914. 
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Observa e comenta caricaturas elaboradas durante o Período de Entreguerras que reflicten a 

dificultade dos europeos, especialmente os alemáns, para pagar as débedas de guerra. 

Explica como lle afectou a Primeira Guerra Mundial á economía europea. 

Explica por que as reparacións e a débeda de guerra foron un problema recorrente na década 

do 1920 e se converteron nun obstáculo para a recuperación económica. 

Explica que factores converteron os Estados Unidos na primeira potencia económica mundial. 

Recoñece os desequilibrios e as desigualdades na sociedade americana causadas pola crise 

das industrias tradicionais e a crise agraria froito da sobreprodución. 

Explica en que consistiu a febre bolsista nos Estados Unidos e que desequilibrios económicos 

xerou. 

Explica como se creou a burbulla especulativa bolsista e como desembocou nunha ondada de 

vendas de títulos que causou o derrubamento das cotizacións. 

Identifica nunha imaxe prototípica dunha vítima do crac bolsista de Nova York intentando 

vender o seu coche a prezo de saldo. 

Identifica nun gráfico a evolución dos prezos nos EE.UU. e a caída que experimentaron entre 

1929 e 1933. 

Avalía o afundimento da produción industrial nos EE.UU. tralo crac bolsista. 

Interpreta a relación entre o descenso da produción e o aumento do paro nos EE.UU. nos anos 

da Gran Depresión. 

Explica como se expandiu a crise de EE.UU. a Alemaña, Italia e a Gran Bretaña analizando a 

porcentaxe do PIB e de parados entre o 1930 e o 1934. 

Explica a evolución negativa do comercio mundial entre 1929 e o 1933. 

Recoñece nun debuxo as políticas do New Deal para superar a crise económica e paliar os 

seus efectos sociais. 

Recoñece nun gráfico a caída do valor das accións e da produción nos EE.UU. 

Identifica en imaxes a magnitude das consecuencias sociais da Gran Depresión, como a fame 

e a desnutrición e o paro. 

Explica as condicións de vida dos emigrantes e a poboación vítima da Gran Depresión a partir 

da observación de imaxes. 

Explica que réximes parlamentarios de Europa trala Primeira Guerra Mundial non chegaron a 

consolidarse e derivaron en totalitarismos e ditaduras. 

Identifica os problemas de carácter económico que afectaron a vencedores e vencidos trala 

Primeira Guerra Mundial. 

Analiza como influíron os conflitos sociais e o medo á expansión do comunismo nas 

democracias europeas no período de entreguerras. 

Explica os elementos que definen o fascismo, como o poder do líder, a importancia do Estado 

fronte ao individuo, a defensa da violencia e a guerra, a oposición á democracia e o socialismo 

e o racismo e o antisemitismo. 

Sinala as diferenzas entre un réxime fascista e un réxime democrático. 

Identifica a bandeira coa esvástica como o símbolo máis característico da Alemaña nazi. 
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Explica que proceso levou ao triunfo do fascismo en Italia e por que os grandes industriais e 

capitalistas o apoiaron. 

Explica as características básicas do Estado fascista italiano e o obxectivo da súa política 

económica e social. 

Explica os factores do contexto político, económico e social da Alemaña de posguerra que 

favoreceron o ascenso de Hitler ao poder. 

Describe o proceso que seguiu Hitler para facerse con todos os poderes en Alemaña, as 

medidas que implantou para nazificar o país e relaciónao coas características que definen un 

réxime totalitario. 

Compara as semellanzas e as diferenzas entre o fascismo de Mussolini e o de Hitler. 

Explica os obxectivos dos Plans Quinquenais do réxime totalitarista soviético de Stalin e a 

intención de illarse das influencias do capitalismo mundial. 

Caracteriza a represión estalinista e as consecuencias das diversas depuracións que se 

levaron a cabo. 

Explica por que as democracias máis consolidadas en Europa conseguiron non desembocar en 

réximes totalitarios. 

Explica razoadamente por que triunfaron os totalitarismos en Italia, Alemaña e a URSS. 

Explica, a partir da lectura dun texto dun discurso, as razóns de Hitler para abandonar a 

Sociedade de Nacións. 

Identifica os problemas derivados da posguerra e os acordos adoptados en Versalles como 

unha das causas da Segunda Guerra Mundial. 

Identifica o principio expansionista de Alemaña e os países que compartiron esta política e 

formaron o Eixe. 

Explica en que consistiu a política de apaciguamento da SDN e as consecuencias da súa 

inacción ante a expansión de Alemaña, Italia e Xapón. 

Explica o principio expansionista do Xapón e compárao co de Alemaña. 

Identifica nun mapa os territorios que formaban a Gran Alemaña e as ofensivas do Eixe entre 

os anos 1939 e 1942. 

Explica as vitorias do Eixe nos primeiros anos da Guerra, etapa coñecida como “guerra 

lóstrego”. 

Identifica o cambio de traxectoria do conflito a partir de 1942 que conduciu á mundialización do 

conflito. 

Recoñece a magnitude da traxedia do Holocausto en imaxes que reflicten as deportacións e os 

campos de exterminio. 

Recoñece o significado da traxedia do Holocausto dentro da historia mundial. 

Identifica nun mapa as principais ofensivas dos aliados entre os anos 1942 e 1945. 

Explica as contraofensivas aliadas e as primeiras derrotas do Eixe nos anos 1942 e 1943. 

Explica o desenlace final da guerra en Europa en 1945 e identifica o desembarco de 

Normandía e a derrota de Alemaña na fronte rusa como os feitos que o precipitaron. 

Identifica as fases da Guerra no Pacífico e a derrota xaponesa. 
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Identifica nun mapa as ofensivas aliadas na Guerra do Pacífico entre os anos 1942 e 1945. 

Analiza a partir dunha táboa as consecuencias demográficas da II Guerra Mundial. 

Explica as repercusións económicas e o impacto moral do conflito e que supuxo a guerra na 

evolución do século XX. 

Explica o obxectivo da ONU. 

Explica que establece a Declaración Universal dos Dereitos Humanos e o contexto que levou á 

súa aprobación. 

Identifica os conflitos da Guerra Fría e os países implicados. 

Identifica nun mapa a división do mundo en bloques antagónicos. 

Deduce que sucesión de acontecementos levaron á formación de dous bloques antagónicos na 

Europa de posguerra. 

Describe as diferenzas ideolóxicas entre Estados Unidos e a URSS en 1945. 

Identifica as diferenzas entre o sistema político democrático dos Estados Unidos e a Ditadura 

do proletariado da URSS. 

Observa e analiza caricaturas da división do mundo en bloques e de propaganda anticomunista 

e anticapitalista. 

Describe as diferenzas entre a doutrina Truman e a doutrina Jdanov. 

Caracteriza as fases e as consecuencias da Guerra de Corea (1950-1953). 

Describe a crise dos misís a partir dun mapa que reflicte a situación de Cuba en 1962. 

Explica o desenvolvemento da Guerra de Vietnam (1954-1975). 

Explicar o retorno á Guerra Fría na década de 1980 e o papel que tivo a invasión soviética de 

Afganistán. 

Caracteriza a carreira de armamentos durante a Guerra Fría a partir das bases e as alianzas 

militares de ambos bloques. 

Observa e analiza caricaturas que reflicten as distintas conxunturas da relación entre EE.UU. e 

URSS. 

Redacta un discurso para ser lido en público coa argumentación de EE.UU. para intervir en 

Vietnam. 

Valora o impacto da guerra na poboación e a economía vietnamitas. 

Atribúelle un discurso de Jruschev e outro de Kennedy ao bloque correspondente e comenta a 

postura de ambos ante a crise dos misís de Cuba. 

Apunta aos movementos nacionalistas, á debilidade da metrópole, a opinión pública favorable e 

o apoio das grandes potencias xurdidas trala II Guerra Mundial como as causas da 

descolonización. 

Explica as diferentes vías de acceso ao proceso de descolonización. 

Explica as etapas da descolonización segundo as zonas xeográficas. 

Compara exemplos en que a independencia foi o resultado dun conflito armado e outros nos 

que o foi dunha negociación. 

Localiza nun mapa os principais conflitos derivados da descolonización. 

Explica o desenvolvemento da independencia da India. 
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Observa nun mapa e explica como se levou a cabo o proceso da independencia da India 

británica e as consecuencias da súa partición. 

Observa nun mapa e explica como se levou a cabo a partición do territorio de Palestina en 

1947 e que estados se repartiron o territorio despois da primeira guerra árabe-israelí. 

Explica como se levou a cabo a colonización do África austral e como se independizou despois 

do Reino Unido. 

Localiza nun mapa os países que participaron na Conferencia de Bandung, que deu orixe ao 

Movemento de Países non Aliñados. 

Deduce que se evitaba co non aliñamento a partir da lectura do discurso de Nehru na 

conferencia de Bandung. 

Analiza a evolución demográfica de África e Asia a partir dunha gráfica e a distribución da 

pobreza no mundo a partir dun mapa. 

Localiza nun mapa a xeografía da pobreza do mundo no ano 2013. 

Explica a relación existente entre a subalimentación e o colonialismo. 

Explica as características do neocolonialismo e as súas consecuencias sobre os países en vías 

de desenvolvemento. 

Le a Declaración da Asemblea Xeral da ONU de 1960 na que se proclama a necesidade de 

pórlle fin ao colonialismo en todas as súas formas. 

Completa un cadro sobre o proceso de descolonización de diferentes colonias e establece 

unha cronoloxía. 

Describe a evolución económica da URSS entre o 1940 e o 1965 a partir da súa agricultura e a 

súa industria. 

Busca información na internet sobre a primavera de Praga e explica a súa defensa dun 

socialismo democrático compatible cunhas institucións libres. 

Busca información na Internet sobre a primavera de Praga e explica a súa defensa dun 

socialismo democrático compatible cunhas institucións libres. 

Analiza unha imaxe da caída do muro de Berlín como o símbolo do fin da Guerra Fría e o inicio 

da reunificación de Alemaña en 1989. 

Localiza nun mapa as repúblicas exsoviéticas e os países do Báltico formados trala caída do 

muro de Berlín. 

Explica os procesos que conducen á independencia dos países do Leste. 

Explica o fracaso de Gorbachov no seu proxecto de continuidade na URSS. 

Identifica a diversidade nacional, relixiosa e étnica de Iugoslavia en 1991. 

Explica a política inmobilista que se volveu implantar na URSS con Breznev e o estancamento 

económico e a crise política que se derivaron. 

Define que foron a perestroika e a glasnost. 

Explica as reformas que impulsou Gorbachov en política interior e exterior e en economía. 

Localiza nun mapa as repúblicas xurdidas trala partición de Iugoslavia. 

Explica os factores que precipitaron o conflito étnico en Iugoslavia. 

Explica por que se produciu a guerra en Bosnia e como se levou a cabo. 
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Explica que foron os acordos de Dayton e as súas consecuencias. 

Completa un esquema que ordena os acontecementos que explican a desintegración da URSS 

e explica as súas causas e as súas consecuencias. 

Analiza unha táboa sobre a evolución do produto per cápita dos países comunistas entre os 

anos 1938 e 1998. 

Interpreta un eixe cronolóxico sobre o proceso de construción da Unión Europea. 

Identifica nun mapa a renda per cápita dos países capitalistas. 

Explica as desigualdades sociais da economía de EE.UU. entre os anos 1973 e 1993. 

Explica as características do modelo económico baseado na prosperidade económica e o 

consumismo. 

Explica as desigualdades da sociedade estadounidense e os sectores máis desfavorecidos. 

Explica como é a democracia estadounidense. 

Explica as diferentes etapas da construción europea. 

Explica que institucións creou a CEE para o seu funcionamento e que funcións se asignaron a 

cada unha delas. 

Explica a implementación do neoliberalismo, sobre que principios económicos se fundamentou 

e que consecuencias tivo a súa aplicación. 

Explica como é a industrialización do Xapón e as peculiaridades do capitalismo neste país. 

Explica que son os dragóns asiáticos e compara a economía destes países coa xaponesa. 

Elabora un esquema que describe en que consiste o Estado do benestar e explica cada un dos 

seus aspectos. 

Identifica os aspectos que simbolizaban o Estado do benestar nunha imaxe dunha familia de 

clase media norteamericana. 

Busca na Internet obras de arte pop para caracterizar o consumismo e o estilo de vida 

norteamericano desde un punto de vista crítico. 

Explica as consecuencias que se derivaron do 11S para a política interior e exterior 

estadounidense e como afectou esta política aos cidadáns. 

Identifica as sucesivas ampliacións da UE e os pasos seguidos para garantir a integración de 

todos os estados. 

Identifica que políticas auspiciou a UE para facer fronte á crise iniciada en 2007. 

Xustifica se a crise económica pode chegar a pór en dúbida a existencia da UE. 

Explica as causas que provocaron o fracaso do reformismo panarabista e o auxe do 

fundamentalismo islámico. 

Explica que foi a primavera árabe, que causas a provocaron e os seus efectos. 

Explica as causas dos conflitos bélicos en África e da violencia contra a poboación civil. 

Explica o proceso de democratización vivido en Latinoamérica. 

Explica o auxe dos movementos reformistas de carácter progresista baseados na igualdade e o 

nacionalismo. 

Identifica a desigualdade social como unha das causas da violencia nalgúns países. 
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Explica a mellora económica latinoamericana, baseada no incremento das relacións 

económicas internas e os grandes investimentos. 

Explica como lle afectan os BRICS (Brasil, Rusia, India e China) ao mercado laboral de Europa 

e o mundo occidental. 

Compara que aspectos teñen en común os BRICS e que intereses diverxentes os separan. 

Compara o PIB de China e India. 

Identifica no desenvolvemento da investigación científica e o das telecomunicacións como os 

factores que fixeron posible a globalización. 

Elabora unha recensión dun libro sobre a globalización e as súas consecuencias económicas, 

políticas e culturais. 

Explica, a partir dunha imaxe, como a globalización uniformou os hábitos de consumo da 

poboación mundial. 

Busca información na Internet sobre as operacións de mantemento da paz no mundo. 

Busca información na Internet sobre as operacións de mantemento da paz no mundo. 

 

Valoración dos descritores: 

- Indicador de non logrado: ser incapaz de explicalo ou facelo. 

- Indicador de logro baixo: ter dificultades para explicalo ou facelo. 

- Indicador de logro medio: explicalo ou facelo sen dificultade de forma sinxela. 

- Indicador de logro alto: explicalo ou facelo de xeito excelente e ao máximo nivel. 

 

Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

A programación é revisada ao longo de todo o curso escolar nas sucesivas reunións do 

Departamento que se realizan mensualmente, con especial fincapé na reunión final, tralo 

remate do curso académico. 

A fin de avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, ao final de cada avaliación o profesor 

entregará ao alumnado unha ficha (ANEXO I) para que se cubra de forma anónima. 

 

 

 

ANEXO I: Cuestionario  alumnado para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

 

1.- A disciplina respostou as túas espectativas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

2.-  Consideras que a disciplina é de utilidade para a túa vida diaria? 

 

Nada   

Poco   
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Bastante  

Mucho  

 

3.-  Consideras que foi de utilidade para outras disciplinas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

4.-  Os temas abordados resultan aplicábeis distintos aspectos do teu desenvolvemento persoal e  

académico? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

5.-  Consideras que as temáticas abordadas foron axeitadas? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

6.- Consideras axeitada a metodoloxía empregada? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

7.-  Consideras axeitada a secuencia dos temas tratados? 

 

Si  

No  

Por que? 

 

 

8.-  Valora a parte práctica 

 

 
Moi mala  Mala Boa Moi boa 

Metodoloxía empregada     

Adaptación aos contidos     

Reforzo da parte teórica     
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Aclaración de dúbidas     

  

 

9.- Valora a actuación do profesor con respecto aos seguintes aspectos: 

 

 
Moi mal  Mal Ben Moi ben 

Metodoloxía empregada     

Desenvolvemento dos contidos     

Claridade da exposición     

Atención persoal aos alumnos     

Aclaración de dúbidas     

  

10. Como mellorarías a disciplina? 
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A Orde de xullo 2015 (DOG 21-VII-2015),  

 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. Entre as que se estabelece a disciplina de Xeografia e História de Galzia 

O estudo da materia de Xeografia e Historia de Galiza 

A realidade xeográfica e histórica de Galicia, como unha das tres nacionalidades históricas recollidas na Constitución española de 1978, debido a evidentes 

especificidades (xeográficas, históricas, culturais e mais unha lingua de seu), demanda o estudo científico dos aspectos históricos, xeográficos e 

antropolóxicos de maior transcendencia para coñecer e explicar a evolución e a situación da sociedade galega actual. Daquela, a materia de Xeografía e 

Historia de Galicia complementa os coñecementos e as competencias que lle achegan ao alumnado as materias de Historia de España, de Historia do 

Mundo Contemporáneo e de Historia da Arte, polo que debe afondar no coñecemento crítico das especificidades históricas de Galicia en perspectiva 

comparada co resto do Estado español e co contexto mundial.  

A selección de contidos desta materia atende á descrición dos procesos e dos fenómenos máis salientables da conformación xeográfica e histórica de 

Galicia, cun tratamento en profundidade das transformacións da época contemporánea ata o presente. A dita selección de contidos fomenta, tamén, a 

aplicación de técnicas de análise de fontes diversas e perspectivas interpretativas específicas das ciencias sociais, así como o estudo do pasado na aula e 

no contexto escolar, como estratexia de ensino e aprendizaxe que favoreza a comprensión crítica da multicausalidade histórica e das características da 

Galicia actual. Os referidos contidos organizan cronoloxicamente e tematicamente os aspectos económicos, sociais, político-instucionais e culturais que 

marcaron o devir histórico de Galicia.  

O estudo desta materia debe fomentar a capacidade para contextualizar cronoloxicamente e espacialmente o espazo xeográfico e os feitos e procesos 

históricos, interrelacionando as variables económicas, políticas, sociais e culturais. Deste xeito, o alumnado será quen de analizar fontes diversas, 

sintetizando a información e elaborando interpretacións razoadas e multicausais, utilizando para iso tanto o material bibliográfico e as fontes escritas como os 

medios propios das tecnoloxías da información e da comunicación dixital. A materia desenvolverá, tamén, as competencias clave.  

Xa que logo, as competencias clave sociais e cívicas e de conciencia e expresións culturais reciben un tratamento moi específico relacionado cos contidos 

que son propios á xeografía e á historia de Galicia. 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 tratarase moi especialmente a través das ciencias auxiliares da xeografía e da historia, como a estatística ou os 

métodos numéricos aplicados ás ciencias sociais. 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 coñecemento procedemental, potenciando deste xeito no alumnado as actitudes e as capacidades de 
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investigación con criterio científico e metodolóxico, tolerancia, sentido crítico, predisposición ao diálogo, asunción de responsabilidades compartidas, 

respecto polo patrimonio cultural e ambiental de Galicia, e compromiso coa súa preservación e posta en valor. O tratamento metodolóxico da materia débese 

axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, respectando distintos ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. 

Xeografía e Historia de Galicia permite desenvolver metodoloxías activas nas cales o traballo individual e cooperativo estean permanentemente presentes, 

con elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de forma especial as TIC. 

 

2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE E COMPOTENCIAS CLAVE  

. 

Obxectivos xerais 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución 

da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 

sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

Competencias clave 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

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

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 

Secuenciación e temporalización de contidos 

 

I AVALIACIÓN 

U 1. As característica físicas do territorio galego: A formación do relevo. ....................................................4 sesións 

1. Xénese e evolución do relevo galego. 

2. Os procesos de modelado. 

3. Unidades morfoestruturais do relevo en Galicia. 

U. 2. As característica físicas do territorio galego: clima, auga e paisaxes xeográficas..................................4 sesións 

1. O clima de Galicia. 

2. A rede hidrográfica. 
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3. Paisaxes xeográficas. 

U. 3. A poboación e a organización do poboamento.........................................................................................4 sesións 

1. A evolución da poboación en Galicia. 

2. A estrutura e distribución da poboación. 

3. O proceso de urbanización e a modificación do poboamento. 

U.4. O espazo xeográfico e as actividades económicas....................................................................................6 sesións                                      

1. O espazo e o aproveitamento do sector agropecuario. 

2. Transformación e problemática do espazo rural galego. 

3. A realidade da actividade pesqueira. 

4. A actualidade da industria en Galicia. 

5. O proceso de terciarización da economía galega. 

6. Transportes e comunicacións. 

7. Turismo. Impacto socioeconómico e medioambiental. 

 

II AVALIACIÓN 

U. 5. PREHISTORIA E A HISTORIA ANTIGA DE GALICIA..................................................................................6 sesións 

1. Paleolítico e Neolítico 

2. Idade do Cobre e Idade do Bronce 

2.1 Idade do Cobre ou Calcolítico 

2.2 Idade do Bronce 

3. A Cultura Castrexa 

4. A Romanización 

5. O Reino Suevo e Visigodo 

U. 6. A GALICIA MEDIEVAL..............................................................................................................................10 sesións 

1. GALICIA NA ALTA IDADE MEDIA (711-1037) 

2. A PLENA IDADE MEDIA (1037-1284) 

3. A BAIXA IDADE MEDIA (1284-1474) 

4. O LEVANTAMENTO IRMANDIÑO E A CONFLITIVIDADE SOCIAL DOS S. XIV XV 
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5. GALICIA E OS REIS CATÓLICOS 

4.3. A INTEGRACIÓN DE GALICIA NO NOVO ESTADO 

 

U. 7. GALICIA NA IDADE MODERNA..................................................................................................................8 sesións 

1. POLITICA E INSTITUCIÓNS POLÍTICAS DA IDADE MODERNA 

2. A EXPANSIÓN DEMOGRÁFICA NA IDADE MODERNA 

3. AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS NA IDADE MODERNA 

4. A SOCIEDADE GALEGA NA IDADE MODERNA 

5. ENSINO E CULTURA NA IDADE MODERNA EN GALICIA 

6. A ILUSTRACIÓN EN GALICIA 

 

III AVALIACIÓN 

U. 8. O PASO DO ANTIGO RÉXIME Á SOCIEDADE LIBERAL ............................................................................8 sesións 

1. DEMOGRAFÍA 

2. CONTINUIDADE, CRISE E TRANSFORMACIÓNS NA ECONOMÍA GALEGA 

(1780-1874) 

3. CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL, CREBA DO ANTIGO RÉXIME E CRISE 

(1833-1874) 

4. A SOCIEDADE GALEGA: DA CONTINUIDADE ÁS TRANSFORMACIÓNS 

5. DA CRISE DO ANTIGO RÉXIME Á CONSOLIDACIÓN DO ESTADO LIBERAL 

(1780-1874) 

5. A GUERRA DE LIBERACIÓN CONTRA OS FRANCESES E OS INICIOS DA CRISE DO ABSOLUTISMO 

6. A CONFRONTACIÓN ENTRE DOUS MODELOS POLÍTICOS: ENTRE O ABSOLUTISMO E O LIBERALISMO (1814-1843) 

7. A CONSOLIDACIÓN DO ESTADO LIBERAL (1844-1868) 

5. AS ORIXES DO GALEGUISMO POLÍTICO 

5.1. O PROVINCIALISMO 

5.2. O REXURDIMENTO 

U. 9. GALICIA, DA RESTAURACIÓN Á GUERRA CIVIL (1874-1936).............................................................................4 sesións 
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1. A RESTAURACION EN GALICIA: SISTEMA DE QUENDAS, FAMILIAS POLITICAS E REDES CACIQUIS (1874-1923) 

2. A DITADURA DE PRIMO DE RIVERA E A FIN DO SISTEMA DA RESTAURACION 

3. A II REPUBLICA (1931-1936) 

4. A SUBLEVACION MILITAR 

5. OS MOVEMENTOS POLITICOS E SOCIAIS EN GALICIA (1873-1936) 

U. 10. GALICIA NA GUERRA CIVIL E DURANTE A DITADURA FRANQUISTA ............................................................3 sesións 

1. A Guerra Civil (1936-1939) e a posguerra 

2. O réxime franquista 

3. As transformacións económicas e sociais durante a ditadura 

4. Os cambios no modo de vida durante o réxime franquista 

U. 11. A GALICIA ........................................................................................................................................................3 sesións 

1. A TRASICIÓN CARA Á DEMOCRACIA 

2. O PROCESO AUTONÓMICO 

3. A EVOLUCIÓN POLÍTICA DA GALICIA AUTONÓMICA 

4. GALICIA NA UNIÓN EUROPEA: AS CONSECUENCIAS DA SÚA INTEGRACIÓN ECONOMÍA GALEGA 

 

 

 Xeografía e Historia de Galicia. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 2. O medio físico de Galicia: relevo, clima e formas de hábitat   

d 

e 
g 
I 

l 

B2.1. Características físicas do territorio galego: 
formación do relevo, unidades xeomorfolóxicas, 
acción erosiva e tipos de solo.  

B2.1. Distinguir as singularidades do espazo 
xeográfico galego, situando e analizando as súas 
unidades de relevo.  

XHGB2.1.1. Identifica e coñece as unidades 
xeomorfológicas de Galicia e coñece a súa 
evolución xeolóxica. 

CMCCT 

CAA 

e  

g 
n 

B2.2. Variantes climáticas de Galicia e factores 
que as determinan. 

B2.2. Distinguir as variantes climáticas galegas, 
sinalando os elementos e os factores que as 
conforman. 

XHGB2.2.1. Describe e compara as variantes 
climáticas de Galicia, analizando os factores e os 
elementos característicos destes a través de 
mapas de tempo, gráficas climáticas, etc.  

CMCCT 

CAA 
CD 

b B2.3. Rede hidrográfica de Galicia.  B2.3. Describir as cuncas fluviais galegas e analizar XHGB2.3.1. Identifica os recursos hídricos e CMCCT 
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 Xeografía e Historia de Galicia. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

g 
l 
p 

o aproveitamento destes recursos hídricos. relaciónaos coas súas posibilidades de 
aproveitamento sustentable.  

CD 
CSC 

g 

     h 
     i 
     l 

    p 

B2.4. Paisaxes naturais galegas. B2.4. Describir e reflectir nun mapa as paisaxes 
naturais de Galicia e relacionar o medio natural coa 
actividade humana. 

XHGB2.4.1. Localiza no mapa as paisaxes naturais, 
e identifica e formula os problemas suscitados pola 
acción humana. 

CMCCT 

CD 
CCEC 

 Bloque 3.  A poboación e os sectores produtivos de Galicia  

b 

c 
g 
i 
l 

B3.1. Fontes e procedementos para o estudo da 
demografía de Galicia. Evolución histórica e 
realidade actual: 
– Distribución territorial da poboación. 

Desequilibrios entre a costa e o interior. 
– Movementos naturais de poboación. 

– Migracións históricas e actuais: razóns 
estruturais e conxunturais. 

– Espazo urbano de Galicia. Eixe atlántico. 
 

B3.1. Analizar a realidade demográfica galega e 
a súa evolución histórica, e comprender os 
factores que a determinan e a cuestión do 
avellentamento poboacional. Identificar as redes 
urbanas de Galicia. 

XHGB3.1.1. Identifica e analiza os problemas 
demográficos e urbanos, coa metodoloxía que lle 
é propia. 

CMCCT 

CD 
CCEC 
CSC 

d 

e 
p 

B3.2. Evolución histórica dos sistemas de 
explotación agraria, gandeira e forestal en 
Galicia. Pesca e acuicultura. Política agraria 
común (PAC).  

B3.2. Identificar o espazo rural e as actividades 
do sector primario (agricultura e gandaría). 
Apreciar a importancia do mar na economía e na 
sociedade galegas (evolución das técnicas de 
pesca e industrialización do sector), así como os 
riscos e as oportunidades da explotación 
forestal. 

XHGB3.2.1. Identifica e coñece as actividades 
propias do sector primario, así como a 
modernización agraria de Galicia experimentada 
a partir do primeiro terzo do século XX. 

CSC 

CSIEE 

a 

b 
h 

1. B3.3. Fontes de enerxía e espazo industrial 
galego. Proceso de industrialización en Galicia. 
Fortalezas e debilidades dos sectores industriais 
galegos.  

B3.3. Recoñecer os factores da industria en 
Galicia. Describir os eixes de desenvolvemento 
industrial. Identificar as liñas mestras da 
problemática industrial galega. 

XHGB3.3.1. Analiza as características do 
desenvolvemento industrial e comercial en 
Galicia, e explica os problemas e as expectativas 
principais de desenvolvemento na actualidade. 

CD 

CSIEE 

m 

l 
B3.4. Terciarización da economía galega. 
Influencia no PIB. Análise dos servizos e 
distribución do territorio. Transportes: eixes de 
fluxo comercial. Espazos turísticos como 
realidade e oportunidade de futuro.  

B3.4. Analizar a terciarización da economía 
galega, utilizando as fontes dispoñibles na rede e 
na bibliografía. Coñecer as pautas do seu 
desenvolvemento e os seus sectores. 

XHGB3.4.1. Explica a incidencia do sector de 
servizos na economía galega, e comenta 
gráficas e estatísticas que expliquen a 
articulación do tecido comercial e as súas 
múltiples interrelacións. 

CSC 

CSIEE 
CD 

 Bloque 4. As raíces históricas de Galicia  
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d 

i 
l 
n 
p 

B4.1. Prehistoria de Galicia:  

– Primeiras pegadas do ser humano en Galicia: 
Paleolítico. Grandes depósitos de Portomaior, 
Arbo, as Gándaras de Budiño e a cova Eirós 
en Triacastela. Home de Cro-Magnon: 
depósito de Cova da Valiña en Castroverde. 

– Megalitismo e Idade dos Metais. Apertura das 
primeiras relacións atlánticas de intercambio. 

– Cultura castrexa. Transición definitiva do 
acampamento á aldea, entendida como o 
paso dun sistema tradicional, baseado nun 
réxime económico de modelo itinerante, á 
plena sedentarización. Progresiva aparición 
de grandes poboacións como os 
paradigmáticos de Santa Tegra, Vigo, San 
Cibrán de Las ou Elviña, cunhas novas 
concepcións urbanísticas e considerables 
estruturas defensivas. 

B4.1. Recoñecer e valorar os procesos máis 
significativos para a formación histórica da 
identidade de Galicia. Coñecer a cronoloxía dos 
feitos culturais da prehistoria, as principais 
estacións arqueolóxicas e as características 
principais dos achados materiais, e valorar a súa 
significación documental. 

XHGB4.1.1. Explica as diferenzas entre a 
economía e a organización social do Paleolítico 
e o mundo megalítico. 

CCL 

CAA 
CSC 

XHGB4.1.2. Analiza a evolución da metalurxia e 
a súa vinculación coas rutas atlánticas de 
intercambio. 
 

CAA 

CSC 
CMCCT 

XHGB4.1.3. Describe a evolución do mundo 
castrexo e coñece os principais depósitos 
arqueolóxicos, tanto costeiros como do interior.  

CCL 

CCEC 

a 

b 
h 
o 

B4.2. Incorporación da Fisterra atlántica á 
civilización romana:  
– Conquista romana do Noroeste peninsular. 

– Proceso de romanización: organización 
administrativa e institucional da Gallaecia; 
cambios no poboamento e na estrutura social; 
novos usos económicos; desenvolvemento 
cultural do Noroeste peninsular.  

B4.2. Explicar a globalidade do fenómeno 
coñecido como a romanización, os novos usos 
sociais e económicos, e a articulación viaria do 
territorio. 

XHGB4.2.1. Explica, con criterios derivados da 
metodoloxía histórica, o concepto de 
romanización.  

CCL 

CCEC 

c 

d 
e 

B4.3. Reino suevo, avances na cristianización e 
integración na monarquía visigoda.  

B4.3. Procurar información sobre a monarquía 
sueva, o seu ámbito territorial e a súa 
organización, e explicar as circunstancias que a 
levaron a verse dominada polos visigodos. 

XHGB4.3.1. Resume as características do reino 
dos suevos canto a organización política, modo 
de vida, crenzas e polaridade social. 

CCL 

CAA 
CSC 

a 

c 
d 

e 
f 
g 
n 
o 

     p 

B4.4. Galicia na Idade Media:  

– Características da sociedade feudal galega; 
integración no reino astur-leonés; primeira 
acepción de Galicia como Reino e o seu 
mantemento honorífico ao longo do Antigo 
Réxime. Expansión artesanal, comercial e 
urbana arredor dos camiños de Santiago e 
das zonas costeiras: Compostela e 
Pontevedra. Auxe do monacato. 

– Mudanzas baixomedievais: crise demográfica; 
economía urbana e vilega: conflitos sociais e 
guerras irmandiñas; pacificación do territorio e 

B4.4. Analizar os fundamentos xeopolíticos da 
mudante estrutura dos reinos peninsulares en 
permanente dialéctica con Al-Andalus e o papel 
representado polo territorio galego. Entender a 
evolución dos tempos medievais cara ao 
restablecemento das producións artesanais e os 
intercambios comerciais, baixo os parámetros 
dunha sociedade fondamente estamental, 
valorando a importancia cardinal do camiño de 
Santiago. 

XHGB4.4.1. Explica a evolución política dos 
reinos peninsulares e o papel representado polo 
territorio de Galicia nese proceso. 

CSC 

CAA 

XHGB4.4.2. Comenta a evolución económica da 
Galicia medieval posta en relación coa súa 
estrutura social. 

CSC 

CCL 

XHGB4.4.3. Elabora un traballo que explica a 
transcendencia do camiño de Santiago na Idade 
Media europea, sinalando os diferentes camiños 
a Compostela e as principais poboacións que 

CCEC 

CD 
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nova administración estendida polos Reis 
Católicos. 

atravesan.  

 Bloque 5. Galicia no Antigo Réxime (séculos XVI a XVIII)  

a 

b 
h 

B5.1. O Reino de Galicia no Antigo Réxime. A 
integración dunha sociedade tradicional nos 
presupostos da monarquía hispánica.  

B5.1 Analizar e explicar os cambios estruturais 
producidos en Galicia durante o Antigo Réxime 
no contexto peninsular e europeo. 

XHGB5.1. Explica as consecuencias das 
reformas administrativas implantadas polos Reis 
Católicos e as características da expansión 
demográfica e económica dos séculos XVII e 
XVIII, comparándoas co contexto ibérico e 
europeo da época. 

CCL 

CSC 

g 

i 
l 
ñ 

B5.2. Éxito dunha sociedade tradicional: 
demografía galega no Antigo Réxime.  

B5.2. Explicar as peculiaridades do intenso 
crecemento da demografía galega na Idade 
Moderna, a pronta superación da crise do século 
XVII e o forte crecemento experimentado no 
século XVIII, facendo referencia ao caso 
específico de Ferrol en relación co 
establecemento do arsenal e do estaleiro real. 

XHGB5.2.1. Representa gráficas explicativas das 
tendencias demográficas. 

CD 

CAA 
CMCCT 

g 
i 

l 

B5.3. Actividades económicas: economía de 
base agraria; manufacturas artesanais e 
iniciativas protoindustriais (transformacións nos 
sectores do curtume, a pesca e a metalurxia); 
exemplo de Sargadelos; comercio interior e 
exterior (intercambios con América); 
establecemento do arsenal de Ferrol.  

B5.3. Analizar a estrutura xeral dun sistema 
produtivo de Antigo Réxime de base agraria e 
economía de subsistencia. Explicar as claves de 
acumulación de capital necesarias para o 
desenvolvemento comercial e manufactureiro. 

XHGB5.3.1. Elabora traballos sobre o 
desenvolvemento da economía galega de Antigo 
Réxime. 

CD 
CMCCT 

a 

b 
c 
m 

B5.4. A sociedade galega durante a Idade 
Moderna: elites rurais (nobreza absentista e 
fidalguía rendista), campesiñado, diversos 
sectores do clero, comerciantes, e artesáns e 
artesás nas vilas e nas cidades. Formas de vida 
e mentalidades colectivas dos grupos sociais.  

B5.4. Describir as características da sociedade 
estamental galega do Antigo Réxime. 

XHGB5.4.1. Fai un relato crítico en torno ás 
estruturas sociais na Idade Moderna. 

CCL 

CSC 

a 

b 
n 
p 

B5.5. Institucións políticas do Antigo Réxime; 
organización do territorio e reformismo borbónico 
en Galicia: Real Audiencia, Xunta do Reino, 
corrixidores e intendentes, fábricas e arsenais. 
Ilustración en Galicia: ensino, ciencia, 
pensamento e cultura letrada; reflexións de 
arbitristas e ilustrados. 

B5.5. Describir as principais institucións galegas 
da Idade Moderna: Xunta do Reino de Galicia, 
Real Audiencia, Real Intendencia e concellos. 

XHGB5.5.1. Describe as principais institucións 
da Galicia do Antigo Réxime, as súas funcións e 
a súa evolución histórica. 

CSC 

 Bloque 6. Inercias e transformacións: Galicia no tránsito ao liberalismo  
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a 

c 
d 
h 
 

B6.1. Absolutistas e liberais:  

– Papel da Igrexa; guerra contra Francia; 
problema carlista e expansión do liberalismo 
nas cidades durante o reinado de Fernando 
VII.  

– Implantación da nova estrutura político-
administrativa e institucional do Estado liberal 
en Galicia durante o reinado de Isabel II. 
Provincialismo.  

B6.1. Caracterizar as grandes correntes 
ideolóxicas e os movementos sociopolíticos que 
propiciaron a evolución histórica da Galicia 
contemporánea, desde una sociedade rexida 
baixo o predominio dos grupos sociais 
tradicionais ata o triunfo do liberalismo. 

XHGB6.1.1. Entende os principios ideolóxicos 
que influíron na evolución da organización 
política da sociedade galega dos séculos XIX e 
XX, desde a desmobilización imposta polo 
clientelismo ata a construción dunha sociedade 
aberta, inclusiva e participativa. 

CCL 

CAA 
CSC 

c  

l 
B6.2. Difícil tránsito da sociedade e a demografía 
galega cara á modernidade: 
– Esgotamento do complexo agrario e crise das 

manufacturas domésticas na primeira metade 
do século XIX: desaxustes demográficos e 
comezos da emigración masiva a América.  

– Desigual balance do proceso desamortizador. 
– Permanencias no mundo rural e os cambios 

lentos nas vilas e cidades: devalar das vellas 
elites rurais e formación dunha pequena 
burguesía comercial de orixe foránea.  

B6.2. Describir as dificultades do tránsito dunha 
economía e unha estrutura demográfica 
tradicionais cara á modernidade.  
 

XHGB6.2.1. Describe as dificultades suscitadas 
polo cambio de paradigma político e social no 
século XIX galego. 

CMCTT 

CD 
CSC 

XHGB6.2.2. Elabora un repertorio gráfico que 
reflicta os resultados dos procesos 
desamortizadores en Galicia. 

a 

b 
e 

B6.3. Galicia na Restauración: as quendas e o 
fenómeno do caciquismo. Redes clientelares dos 
partidos dinásticos como mecanismo de 
exercicio do poder; organizacións políticas dos 
novos grupos sociais; mobilización agrarista do 
campesiñado.  

B6.3. Explicar a arquitectura do proceso político 
e institucional ideado por Cánovas del Castillo e 
a súa aplicación en Galicia. Fortalezas e 
debilidades da quenda pacífica. 

XHGB6.3.1. Describe o funcionamento real do 
sistema político da Restauración. 

CCL 

CSC 
CCEC 

 Bloque 7. Galicia no camiño da modernización (1874-1936)  

l 

c 

B7.1. Unha sociedade en cambio: 

– Evolución demográfica e éxodo ultramarino: 
características e consecuencias da 
emigración de retorno.  

– Auxe da burguesía industrial e comercial; 
proletarización do campesiñado; desaparición 
da fidalguía; persoas retornadas da 
emigración.  

– Transformacións no sistema agrario galego: 
mercantilización das pequenas explotacións 
familiares, privatización dos montes 
comunais, especialización produtiva, e 
aplicación dos avances científicos e 
tecnolóxicos nas primeiras décadas do século 

B7.1. Describir as características da 
industrialización, da expansión comercial e da 
modernización agraria na Galicia do primeiro 
terzo do século XX, e os conflitos sociopolíticos 
derivados deses cambios estruturais. 

XHGB7.1.1. Describe as peculiaridades da 
evolución económica da Galicia anterior á 
Guerra Civil, a importancia dun morno 
desenvolvemento e as súas consecuencias 
sociais e políticas. 

CCL 

CMCTT 
CSC 
CCEC 
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XX.  
– Desenvolvemento industrial e comercial: 

pesca, sector hidroeléctrico, comunicacións e 
sistema financeiro; orixes da banca galega.  

a 

b 
e 

B7.2. Afundimento do sistema político da 
Restauración e procura de solucións 
democráticas. II República e primeiro Estatuto de 
Autonomía de Galicia. 
– Evolución política de Galicia desde o 

Rexionalismo ata a xeración das Irmandades: 
organizacións políticas; autonomismo; 
Estatuto de 1936.  

– Polarización da sociedade galega durante a II 
República. Primeiras formas de participación 
feminina en política. 

 B7.2. Explicar a evolución política de Galicia 
durante a II República ata o comezo da Guerra 
Civil. 

 

XHGB7.2.1. Diferencia a ideoloxía das forzas 
políticas de apoio e oposición á II República, e 
describe as súas razóns e as principais 
actuacións. 

CCL 

CSC 
CCEC 

 Bloque 8. Galicia durante a Guerra Civil e o Franquismo  

a 

b 
c 

h 

B8.1. Guerra Civil: 

– Sublevación militar e papel durante a Guerra 
Civil e a posguerra.  

– Posguerra: fame, racionamento e estraperlo; 
consecuencias económicas e sociais da 
política autárquica durante o primeiro 
franquismo. 

B8.1. Analizar a Guerra Civil e coñecer as 
características esencias da posguerra e a 
economía autárquica propia do primeiro 
franquismo.  

XHGB8.1.1. Analiza e explica a multicausalidade 
dos procesos históricos, a natureza dos réximes 
políticos e a súa capacidade para 
institucionalizarse e xerar apoios sociais.  

CCL 

CSC 
CCEC 

CAA 

a 

b 
c 
h 

B8.2. Anos do desenvolvemento e 
tardofranquismo: 

– Pegada das políticas de desenvolvemento en 
Galicia: transformacións económicas e 
sociais; consecuencias dos plans de 
desenvolvemento en Galicia. 

– Tardofranquismo: inestabilidade política, 
apoios e oposición ao réxime.  

B8.2. Diferenciar as características do 
franquismo na súa evolución no tempo, 
especificando as transformacións políticas, 
económicas e sociais que se produciron.  

 

XHGB8.2.1. Diferencia as etapas do franquismo, 
as razóns para a perpetuación dun sistema e as 
súas características esenciais.  

CCL 

CSC 
CCEC 
CSIEE 

 Bloque 9. Galicia na actualidade  

a 

b 
c 
d 

B9.1. Realidade galega actual: 

– Proceso autonómico e consecución do 
Estatuto no contexto da transición á 
democracia en España.  

– Evolución política da Galicia autonómica; 
construción dunha administración propia 

B9.1. Describir as características do proceso 
autonómico en Galicia, identificar as 
características do Estatuto de autonomía no 
marco da Constitución de 1978 e coñecer as 
organizacións e os persoeiros que 
protagonizaron os cambios políticos, 
económicos, sociais e culturais na Galicia do 

XHGB9.1. Explica as mudanzas estruturais e o 
papel dos actores individuais e colectivos na 
construción dunha sociedade democrática, 
participativa e comprometida coa preservación 
da nosa identidade cultural e da riqueza 
ambiental.  

CAA 

CSC 
CCEC 
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desde 1977 á actualidade. último cuarto do século XX.   

a 

b 
c 
f 
p 

B9.2. Integración na Unión Europea e novos 
retos sociais e económicos: 
– Proceso da integración na Unión Europea: 

consecuencias estruturais para os sectores 
produtivos e para a sociedade galega.  

– Cambios sociais, económicos e culturais: 
construción do Estado de benestar e posta en 
valor dos propios recursos.  

 

B9.2. Analizar a estrutura e os principios que 
regulan a organización política e territorial do 
Estado español en comunidades autónomas, e a 
importancia do ingreso na Unión Europea, que 
achegou as condicións de vida da sociedade 
galega aos niveis de liberdades políticas e 
benestar da Europa máis desenvolvida. Analizar 
e describir as dificultades e as oportunidades 
que se lle presentan na actualidade á sociedade 
galega. 

 

2. XHGB9.2. Analiza e explica o marco institucional 
e internacional da Galicia actual, valorando a 
democratización, o desenvolvemento económico 
e o benestar social alcanzados desde os anos 80 
do século pasado. 

CAA 

CSC 
CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Programación de Xeografía e Historia. Xeografia e Historia de Galiza de 2º Bacharelato.  IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-2019                                                                                                                                            
15 
 

 

3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

1. Os centros docentes implementarán metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas características 

individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades. Así mesmo, 

estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e 

para aplicar métodos de investigación apropiados. 

2. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e 

hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do 

aprendido. 

3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter 

imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

Traballaremos, principalmente, con comentarios de textos, mapas, gráficos, imaxes, dos que damos algunhas pautas:  

a.- Comentarios de textos históricos, exercicio imprescindíbel para obter hábitos intelectuais, como a capacidade de análise, de síntese e de crítica para 

comprender a historia a partir das súas fontes:  

- Facer unha ordenación e xerarquización das ideas que lle permita distinguir o esencial do anecdótico.  

- Facer unha contextualización histórica partindo dos contidos do propio documento, que teña en conta, ademais do ámbito cronológico, outras dimensións 

(política, social,económica,,,) que lle permitan comprender, integrar e valorar o texto dentro dun determinado momento histórico. Esta contextualización é 

básica para facer unh boa análise do proceso histórico no que se sitúe o documento, xa que lle permitirá comentar os seus antecedentes, causas, a súa 

influencia ou as consecuencias na evolución do proceso.  

- Elaborar as conclusións nunca redacción na que os coñecementos da materia sexan integrados na explicación do documento, redacción que respete as 

normas básicas que rexen a expresión e a presentación escrita.  

Tamén insistiremos en que o alumno evitará os errores máis frecuentes, como son:  

- Repetición de datos que xa figuren na presentación do documento e non aporten nada.  

- Parafrasear,é decir, repetir o contido do documento casi coas mesmas palabras, sen aportar nada persoal.  

- Escaparse, ou sexa, tomar o texto como pretexto para desenvolver unha cuestión teórica determinada sen conexión coas ideas recollidas no texto.  

b.- Comentario de mapas, táboas estatísticas e gráficos.  

Todas as consideracións feitas con respecto ao comentario de texto son válidas para comentar este tipo de documentos históricos, posto que nos 

suministran informacións que deben ser interpretadas, e tamén conteñen unhas ideas relevantes e outras secundarias que obligan á súa xerarquización.  
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Con respecto aos mapas históricos, teremos en conta que son representacións do espazo nas que se informa dun determinado momento ou proceso. Polo 

tanto, debe partirse dunha clara delimitación das circunstancias históricas reflectidas no mapa. Tamén cómpre que o alumno se fixe na relación con 

momentos anteriores e posteriores: semellanzas e diferenzas, causas e consecuencias.  

En canto ás táboas de datos estatísticos, débese centrar a análise na propia interpretación dos datos que suministran. Segundo os casos, é importante 

fixarse nos datos absolutos e relativos, así como na evolución cronolóxica dos mesmos: cambios e continuidades, avances, crises, retrocesos,…en relación 

co proceso ou asunto do que se trate.  

En relación coas gráficas débese partir de que case sempre son representacións de datos estatísticos e, polo tanto, a súa interpretación e comentario son 

procesos moi parecidos aos que deben seguirse coas táboas estatísticas.  

 

Materiais e recursos didácticos  

Utilizaranse os medios didácticos idóneos para cada tema, tendo en conta os recursos con que contamos no Instituto: proxector, internet, textos e 

documentos, material de prensa, mapas, vídeos, presentacións...  

Consideramos interesante recomendar como texto para uso de alumnos e profesor os materiais elaborados polo IES San Clemente para a Plataforma 

educativa de formación a distancia, aos que temos acceso no Repositorio de contidos educativos do espazo Abalar así como a parte dedicada a Galicia dos 

libros de texto recomendados nas materias de Xeografía e Historia de España de 2ª BAC 

 

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das 

materias dos bloques de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.  

2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a 

mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás 

necesidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso para minorar as 

cualificacións obtidas. 

4. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerá 

indicadores de logro nas programacións didácticas. 
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Criterios de cualificación 

As ferramentas para a avaliación do alumnado son as seguintes: 

- Exames ou probas de avaliación específicas, serán o procedemento principal de avaliación e suporá como mínimo o 85% da cualificación final. 

Para cualificar os exames teranse en conta os criterios xerais e específicos da materia, así como a claridade na expresión, a expresión escrita tanto 

gramatical como ortográfica, a coherencia na exposición das ideas, a adecuación nas respostas, a elaboración dun discurso lóxico, que faga referencia a 

fontes concretas e ben ubicadas  no tempo, e un uso correcto e rigoroso da terminoloxía básica, a capacidade de relación, análise e comprensión dos feitos, 

non se tolerarán erros graves nas expresións. 

- Realizarase un exame como mínimo por avaliación, o exame poderá incluír: Análise e comentario de textos, gráficos, imaxes, mapas históricos, de acordo 

coas pautas dadas na aula; termos para ser definidos; cuestións concretas realizadas a partir dos contidos desenvolvidos na aula; desenvolvemento dun 

tema a partir de documentos que o alumno deberá contextualizar, analizar, e establecer relacións entre eles, por exemplo de causa-consecuencia; a 

información subministrada polos documentos deberá empregala na redacción do tema a desenvolver, e evitará parafrasear  os documentos. 

- Até un máximo do 15% da cualificación final incluirá tarefas de carácter obrigatorio orientadas a fomentar o esforzo, a aprendizaxe autónoma e o 

pensamento crítico, así como a facilitar a asimilación dos contidos fundamentais do curso: Elaboración e ampliación de apuntamentos, esquemas, resumos e 

comentarios de texto, exercicios. Esta parte da cualificación será ponderada polo profesor xunto a observación do traballo do alumnado na aula, atendendo 

tanto á súa actitude, asistencia diaria, interese, participación e aproveitamento na aula. 

- O profesor poderá fixar exercicios e probas escritas (exames)  para que o alumnado poida recuperar a materia pendente. A realización deses exercicios e 

probas é obrigatoria e o non realizalas pode supor a non superación da materia. 

É obrigatorio realizar os exames de recuperación específicos das diferentes Unidades Didácticas.  

 

Cualificación final 

A cualificación final será a media aritmética da nota das tres avaliacións. No caso de terse presentado a algunha recuperación terase en conta a nota do 

exame de recuperación para facer a media. 

A nota do aprobado será o 5. As notas inferiores a 5 implican non superar a materia, xa que o redondeo se ten realizado nas respectivas avaliacións. 

Avaliación extraordinaria 

A avaliación extraordinaria consistira nun exame cunha parte teórica e outra práctica. Cada parte terá diferentes preguntas e formarán dous bloques 

independentes que se valorarán nun 50% teoría e 50% práctica. Deixar un bloque sen resposta implica suspender a proba. 

A nota do exame supón o 100% da cualificación. 
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5- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

Unha vez explicado o tema o profesor proporá a realización de distintas actividades, tendentes a facilitar un mellor repaso do tema, e que sirve para que o 

profesor recalque aqueles aspectos nos que puideran xurdir dificultades e permitindo que os alumnos que podan ter maiores dificultades reciban unha 

atención máis personalizada. 

Igualmente, se detectáramos algún caso de alumno con altas capacidades, a realización destas actividades permitiría aplicar un tratamento máis específico 

ao mesmo, tendendo ao máximo aproveitamento das mesmas. 

 

6- ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Os temas transversais abranguen contidos de varias disciplinas e o seu tratamento debe ser abordado dende a complementariedade. 

Non poden formularse como un programa paralelo ao desenvolvemento do currículo senón inserido na dinámica diaria do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Son transversais porque deben impregnar a totalidade das actividades do centro. Estes temas son: Educación ambiental, Educación para a paz, Educación 

do consumidor, Educación vial, Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos, Educación para a saúde, Educación na sexualidade e Educación 

cívica e moral 

 

7- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.  

Non está previsto realizalas, pois o programa resulta moi amplo e o tempo é necesario para o desenvolvemento do mesmo. Non obstante poderemos 

participar naquelas que organice o centro destinadas aos nosos alumnos. 

 

8- CONTRIBUCIÓN PROXECTO LECTOR. 

O fomento da lectura convértese nunha actividade prioritaria para comprender textos escritos, para redactar correctamente e para expresarse oralmente 

de forma axeitada. Nunha área como Xeografía e Historia a falta de competencia lingüística convértese nun dos principais obstáculos. Parece, polo tanto, 

preciso fomentar a lectura para garantir a comprensión lingüística dos alumnos.  

 Potenciarase a lectura de libros recomendados.  
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 Empregaranse textos  motivadores, normalmente de carácter narrativo ou periodístico, coa finalidade de que os alumnos aprendan Historia non só a 

través do texto expositivo, senón tamén doutros tipos de texto. Así mesmo ensinaráselles aos alumnos a ler textos históricos dun xeito pautado. Os 

alumnos aprenderán a situar os textos no seu contexto histórico e xeográfico, e a seleccionar as ideas principais. Por outra banda aprenderán a 

realizar actividades de contraste de fontes e de integración da información de varias fontes.  

 Promoverase que os alumnos lean un conxunto de informacións para que formen a súa propia opinión sobre temas polémicos  e de debatelos cos 

seus compañeiros.  

 Intentarase que os  alumnos aprendan a identificar os aspectos subxectivos dos textos e a reflexionar sobre a función que cumpriron. Ademais 

analizarán textos  de todo tipo: políticos, económicos, periodísticos … 

 Proporcionaranse  actividades específicas de comprensión lectora para axudar aos alumnos a comprender o que len ao mesmo tempo que realizan 

actividades que os axudarán . Estas actividades de comprensión lectora poden ser de varios tipos:  

○  Actividades sobre o vocabulario más difícil ou específico.  

○  Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de forma explícita no texto.  

○ Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións entre as ideas (causa-efecto, comparación, semellanza ...) difíciles 

de descubrir polos alumnos, pois adoitan estar ocultos no texto.  

○ Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas, etc., ferramentas que son moi útiles para comprender e estudar . actividades en 

que se pide aos alumnos que dean a súa opinión persoal e que implican a transformación do estudado en coñecemento propio.  

 

9- CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.  

 

As novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do proxecto educativo actual. Por unha banda, a aparición de Internet supuxo 

unha revolución na forma de procurar e tratar a información, ata o punto de que se ten convertido na principal fonte de información para case todos; por iso, 

cómpre que lles ensinemos aos alumnos a manexar Internet e a aproveitar as posibilidades que ofrece para a nosa materia. As novas tecnoloxías ábrenlles 

novos camiños e formas de traballar na clase, que poden resultar motivadoras para os alumnos e moi potentes desde o punto de vista didáctico. As 

posibilidades de traballar coas novas tecnoloxías  son varias,  cada profesor pode elixir, segundo os seus gustos e necesidades pero tendo sempre en conta 

a necesidade de compensar a desigualdade no acceso 

 Recorreremos a Internet para buscar información sobre actividades ou diversos aspectos da materia 
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 Empregaremos recursos multimedia, con presentacións audiovisuais para os bloques que conforman a materia. Estas presentacións poden 

proxectarse de dúas maneiras: ben nun encerado dixital, se o houbera,  ben simplemente cun ordenador e un canón. Estas presentacións poden  

incluír animacións, vídeos, imaxes, esquemas, textos e actividades que poden proxectarse ao longo da explicación na clase e que, sen dúbida, farán 

máis rica e interesante a exposición. 

 

10- AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

 

Identifica e coñece as unidades xeomorfoloxicas de Galicia e coñece a súa evolución xeolóxica. 

Describe e compara as variantes climáticas de Galicia, analizando os factores e os elementos característicos destes a través de mapas de tempo, gráficas 

climáticas, etc. 

Identifica os recursos hídricos e relaciónaos coas súas posibilidades de aproveitamento sustentable.  

Localiza no mapa as paisaxes naturais, e identifica e formula os problemas suscitados pola acción humana. 

Identifica e analiza os problemas demográficos e urbanos, coa metodoloxía que lle é propia. 

Identifica e coñece as actividades propias do sector primario, así como a modernización agraria de Galicia experimentada a partir do primeiro terzo do século 

XX. 

Analiza as características do desenvolvemento industrial e comercial en Galicia, e explica os problemas e as expectativas principais de desenvolvemento na 

actualidade. 

Explica a incidencia do sector de servizos na economía galega, e comenta gráficas e estatísticas  que expliquen a articulación do tecido comercial e as súas 

múltiples interrelacións. 

Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico e o mundo megalítico. 

Analiza a evolución da metalurxia e a súa vinculación coas rutas atlánticas de intercambio. 

Describe a evolución do mundo castrexo e coñece os principais depósitos arqueolóxicos, tanto costeiros como do interior. 

Explica, con criterios derivados da metodoloxía histórica, o concepto de romanización. 

Resume as características do reino dos suevos canto a organización política, modo de vida, crenzas e polaridade social. 

Explica a evolución política dos reinos peninsulares e o papel representado polo territorio de Galicia nese proceso. 

Comenta a evolución económica da Galicia medieval posta en relación coa súa estrutura social. 
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Explica as consecuencias das reformas administrativas implantadas polos Reis Católicos e as características da expansión demográfica e económica dos 

séculos XVII e XVIII, comparándoas co contexto ibérico e europeo da época. 

Analiza gráficas explicativas das tendencias demográficas. 

Elabora traballos sobre o desenvolvemento da economía galega de Antigo Réxime. 

Fai un relato crítico en torno ás estruturas sociais na Idade Moderna. 

Describe as principais institucións da Galicia do Antigo Réxime, as súas funcións e a súa evolución histórica. 

Entende os principios ideolóxicos que influíron na evolución da organización política da sociedade galega dos séculos XIX e XX, desde a desmobilización 

imposta polo clientelismo ata a construción dunha sociedade aberta, inclusiva e participativa. 

Describe as dificultades suscitadas polo cambio de paradigma político e social no século XIX galego. 

Elabora resume que reflicta os resultados dos procesos desamortizadores en Galicia. 

Describe as peculiaridades da evolución económica da Galicia anterior á Guerra Civil, a importancia dun morno desenvolvemento e as súas consecuencias 

sociais e políticas. 

Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración. 

Diferencia a ideoloxía das forzas políticas de apoio e oposición á II República, e describe as súas razóns e as principais actuacións. 

Analiza e explica a multicausalidade dos procesos históricos, a natureza dos réximes políticos e a súa capacidade para institucionalizarse e xerar apoios 

sociais. 

Diferencia as etapas do franquismo, as razóns para a perpetuación dun sistema e as súas características esenciais. 

Explica as mudanzas estruturais e o papel dos actores individuais e colectivos na construción dunha sociedade democrática, participativa e comprometida 

coa preservación da nosa identidade cultural e da riqueza ambiental.  

Analiza e explica o marco institucional e internacional da Galicia actual, valorando a democratización, o desenvolvemento económico e o benestar social 

alcanzados desde os anos 80 do século pasado. 

 

Valoración dos descritores: 

- Indicador de non logrado: ser incapaz de explicalo ou facelo. 

- Indicador de logro baixo: ter dificultades para explicalo ou facelo. 

- Indicador de logro medio: explicalo ou facelo sen dificultade de forma sinxela. 

- Indicador de logro alto: explicalo ou facelo de xeito excelente e ao máximo nivel. 
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Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

A programación é revisada ao longo de todo o curso escolar nas sucesivas reunións do Departamento que se realizan mensualmente, con especial fincapé 

na reunión final, tralo remate do curso académico. 

A fin de avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, ao final de cada avaliación o profesor entregará ao alumnado unha ficha (ANEXO I) para que se 

cubra de forma anónima. 

 

 

 

ANEXO I: Cuestionario  alumnado para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

 

1.- A disciplina respostou as túas espectativas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

2.-  Consideras que a disciplina é de utilidade para a túa vida diaria? 

 

Nada   

Poco   

Bastante  

Mucho  

 

3.-  Consideras que foi de utilidade para outras disciplinas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

4.-  Os temas abordados resultan aplicábeis distintos aspectos do teu desenvolvemento persoal e  académico? 
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Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

5.-  Consideras que as temáticas abordadas foron axeitadas? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

6.- Consideras axeitada a metodoloxía empregada? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

7.-  Consideras axeitada a secuencia dos temas tratados? 

 

Si  

No  

Por que? 

 

 

8.-  Valora a parte práctica 

 

 
Moi mala  Mala Boa Moi boa 
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Metodoloxía empregada     

Adaptación aos contidos     

Reforzo da parte teórica     

Aclaración de dúbidas     

  

 

9.- Valora a actuación do profesor con respecto aos seguintes aspectos: 

 

 
Moi mal  Mal Ben Moi ben 

Metodoloxía empregada     

Desenvolvemento dos contidos     

Claridade da exposición     

Atención persoal aos alumnos     

Aclaración de dúbidas     

  

10. Como mellorarías a disciplina? 
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1-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño 2015 (DOG 29-VI-2015), marca como finalidade do Bacharelato: 

proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades 

que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e 

competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior. 

Xeografia de España 

A xeografía ocúpase especificamente do espazo, as paisaxes e as actividades que se desenvolven 

sobre o territorio, e analiza a relación entre a natureza e a sociedade, así como as súas 

consecuencias. 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. 

Grazas a este coñecemento adquirido, a xeografía pode transmitir a idea de responsabilidade dentro 

da sociedade, posto que o ser humano é o principal axente de transformación do medio natural: desta 

maneira, a materia de Xeografía participa moi profundamente na formación en valores no eido dos 

principios do desenvolvemento sustentable e o medio, como recurso escaso e non renovable. 

O uso dos instrumentos propios desta disciplina (entre outros a cartografía, e imaxes ou estatísticas 

de distinto tipo) achega a posibilidade de analizar e realizar interpretacións globais, sistemáticas e 

integradas da realidade, identificar as unidades territoriais, as paisaxes, e os resultados da actividade 

humana para poder coñecer e comprender o espazo. Deste xeito, a materia de Xeografía proposta 

neste curso ten como obxectivos fundamentais dar unha interpretación global e interrelacionada de 

cada fenómeno xeográfico, e ofrecer os mecanismos que sirvan para dar respostas e explicacións 

aos problemas do territorio español; unhas aprendizaxes que leven á comprensión da coevolución 

socioecolóxica dos territorios. 

A distribución de contidos que se propón pretende afianzar os coñecementos sobre xeografía 

adquiridos na ESO e, por outra banda, afondar no coñecemento da ciencia xeográfica para 

proporcionar as conexións con opcións posteriores. 

A xeografía de España non pode concibirse só na diversidade que lle proporcionan as comunidades 

autónomas, senón que é necesario coñecer ademais as interdependencias que a vinculan co resto do 

mundo, en especial coa Unión Europea (UE), xa que estes aspectos teñen a súa tradución nos 

procesos de organización do territorio. Os conxuntos espaciais cos que o noso país se relaciona (UE, 

áreas xeograficamente próximas e outras zonas do mundo cuxos aspectos políticos, sociais e 

económicos manteñen relacións con España) inclúense nun tema final que contextualizará España 

nas súas relacións coa UE e co resto do mundo. Ademais, a través destes coñecementos rescátanse 

os aspectos aprendidos polo alumnado que non deben perderse. 

Os primeiros temas conteñen os coñecementos básicos para a construción do coñecemento 

xeográfico do país e para explicar a variedade de paisaxes de España. 

A materia é rica en achegas ao desenvolvemento competencial. A competencia clave matemática e, 

moi especialmente, as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía están moi presentes, xa que en 

xeografía se require abordar 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 
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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), e a 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. 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 coñecemento procedemental. 

Finalmente, 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 

cooperativo estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos de materiais, 

integrando de forma especial as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDADRES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Obxectivos xerais do Bacharelato: 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

Contribución da materias ás competencias clave 

A LOMCE establece que todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 

desenvolvemento das distintas competencias clave do alumnado. Estas competencias son as sete 

seguintes: 

1.º  Comunicación lingüística. 

2.º  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3.º  Competencia dixital. 

4.º  Aprender a aprender.  

5.º  Competencias sociais e cívicas.  

6.º  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.º  Conciencia e expresións culturais. 

A materia de Xeografía de España préstase ao desenvolvemento de todas estas competencias, 

especialmente as cinco primeiras. Para favorecer a súa adquisición polo alumnado inclúense no 

currículo diferentes tipos de actividades. Algunhas son específicas para alcanzar unha competencia; 

outras son actividades integradas, que permiten avanzar simultaneamente na adquisición de varias 

competencias. 

A continuación concrétanse algunhas maneiras nas que a Xeografía contribúe á adquisición das 

competencias clave.  

-Comunicación lingüística. A Xeografía colabora na comprensión de textos orais e escritos; na 

expresión oral e escrita; e no respecto ás normas de comunicación. Así, o alumnado deberá adquirir e 

utilizar con propiedade a terminoloxía da materia. Deberá ser capaz de comprender textos orais e 

escritos de temática xeográfica, e expresar os contidos xeográficos utilizando adecuadamente as 

estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais. E deberá asumir as normas de 

comunicación en contextos variados: respectar a quenda de palabra, escoitar con atención o 

interlocutor, etc. Con este fin realízanse tarefas como a lectura comprensiva e o comentario de textos; 

a definición de termos e a elaboración de definicións; a descrición de imaxes; as redaccións, 
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exposicións e presentacións orais; a participación nas actividades da aula e en debates; a 

elaboración de informes e traballos, etc. 

-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A Xeografía 

contribúe de forma esencial a tomar conciencia dos cambios producidos polas persoas no contorno e 

a fomentar o coidado ambiental e dos seres vivos, promovendo o compromiso co uso responsable 

dos recursos e o desenvolvemento sostible. Para iso formula numerosas actividades encamiñadas á 

toma de conciencia dos problemas ambientais e á busca e aprecio das solucións para abordalos, 

como a análise de datos, imaxes e textos; a realización de traballos de campo sobre o contorno; a 

valoración da importancia dos espazos naturais protexidos; ou a planificación de actuacións concretas 

para previr os problemas ou colaborar na súa solución.  

A Xeografía tamén fomenta o manexo de elementos matemáticos básicos, mediante o cálculo e 

interpretación de taxas (aridez, natalidade, paro, PIB pc); a elaboración e a análise de información en 

formato gráfico ou en series estatísticas; e a realización e interpretación de mapas. Así mesmo, 

fomenta o establecemento de relacións, a explicación de feitos, a clasificación, a comparación, a 

diferenciación, o razoamento lóxico mediante o uso de datos e estratexias para responder cuestións 

ou afrontar problemas xeográficos de diversa índole e as súas manifestacións en diferentes aspectos 

da vida cotiá. Tamén evidencia a importancia de usar métodos rigorosos para comprender a realidade 

física e humana e as súas interrelacións espaciais. E promove hábitos de vida saudables en relación 

co medio e co aumento da esperanza de vida (producións ecolóxicas, medios de transporte non 

motorizados, consumo responsable, etc.). 

-Competencia dixital. A Xeografía promove a capacidade de buscar, seleccionar, utilizar e avaliar 

criticamente a información procedente de medios dixitais; a elaboración de información propia a partir 

da información obtida; e a súa transmisión utilizando diversas canles de comunicación audiovisual. 

Entre as actividades que fomentan esta competencia encóntranse as investigacións ou indagacións; e 

o uso das novas tecnoloxías para facilitar o traballo xeográfico e a vida diaria: realización de cálculos, 

gráficos e mapas; obtención de imaxes; creación de simulacións co fin de adoptar decisións con 

repercusións espaciais, etc. 

-Competencia de aprender a aprender. Promóvese desde a Xeografía mediante o 

desenvolvemento de estratexias que favorezan a comprensión dos seus contidos, como a realización 

de esquemas, sínteses, cadros comparativos, eixes cronolóxicos, organigramas, fichas e mapas 

conceptuais. Ademais, desde a materia foméntanse actitudes que favorecen a aprendizaxe 

autónoma, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico; a toma de conciencia dos procesos de 

aprendizaxe; e a autoavaliación da consecución dos obxectivos de aprendizaxe. 

-Competencias sociais e cívicas. A Xeografía impulsa a educación cívica, aplicando os dereitos e 

deberes da convivencia cidadá ao contexto escolar. Con este fin fomenta a relación cos demais; 

aprender a comportarse; o recoñecemento da riqueza e da diversidade das opinións alleas; e o 

desenvolvemento do compromiso social manifestado na preocupación polos espazos e os grupos 

sociais máis desfavorecidos. Entre as actividades propostas atópanse a participación activa na aula; o 

traballo en grupo para a realización de actividades; e os traballos de campo, que promoven a 

solidariedade, a responsabilidade, a colaboración e o respecto ás opinións alleas. 



 
Programación de Xeografía e Historia. Xeografia de España de 2º Bacharelato.  IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-
2019                                                                                                                                                                      7 
 

-O sentido da iniciativa e o espírito emprendedor. A Xeografía colabora en desenvolver a 

autonomía persoal; a constancia no traballo, asumindo responsabilidades e superando as 

dificultades; a capacidade de liderado, suxerindo iniciativas e fomentando as actitudes relacionadas 

coa organización, a planificación, co deseño, coa valoración, a avaliación, a coordinación de tarefas e 

tempos e a negociación; e co desenvolvemento da creatividade e do emprendemento, propoñendo 

novas ideas ou actividades. 

-A conciencia e expresións culturais. A Xeografía fomenta a valoración das manifestacións 

culturais propias e alleas nas súas distintas vertentes (natural, monumental, etc.); e o aprecio da 

multiculturalidade de persoas e espazos xeográficos. Tamén promove o gusto pola creatividade e 

pola estética na vida cotiá, manifestadas na elaboración de traballos, murais, presentacións, caderno 

de traballo, etc. 

 

Distribución temporal e secuenciación. 

 

Introdución ao coñecemento xeográfico 
 

-  A xeografía e o espazo xeográfico. 

-  Os procedementos xeográficos. 

-  Pautas para o comentario de fontes xeográficas. 

 
 

U. D. 1- O espazo xeográfico español. A diversidade xeomorfolóxica 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Nove horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios da xeomorfoloxía. 

- Coñecer e describir a composición do espazo xeográfico español e distinguir e valorar os 
elementos que lle confiren unidade e diversidade. 

- Localizar e identificar en mapas as principais unidades morfoestruturais do relevo español e os 
accidentes máis destacados do relevo costeiro. 

- Coñecer e explicar os trazos principais da evolución xeolóxica do territorio español; a litoloxía e 
as formas de modelado; e as unidades morfoestrutuaris do relevo peninsular e insular. 

-  Coñecer as especificidades do espazo xeográfico de Galicia. 

- Utilizar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico relacionados co 
estudo do relevo obtendo, interpretando, analizando e comentando mapas, bloques diagrama, 
perfís topográficos e imaxes. 

- Valorar a diversidade do espazo xeográfico e do relevo español. 
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CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  O espazo xeográfico 

español. A composición e 
a diversidade do territorio 
español. 

-  O relevo peninsular. 
Trazos, tipos de unidades 
morfoestruturais; 
evolución xeolóxica; 
rochedo e tipos de relevo; 
unidades estruturais; e 
relevo costeiro. 

-  O relevo das illas 
Baleares. Os conxuntos 
do relevo e as costas 
baleares. 

-  O relevo das Illas 
Canarias. Os tipos de 
relevo e as costas 
canarias. 

-  O espazo xeográfico 
galego. Situación e 
límites; e relevo. 

  1.  Definir e explicar 
brevemente conceptos 
relativos ao relevo 
español. 

  1.1.  Define con precisión 
conceptos relativos á 
evolución xeolóxica e ás 
unidades estruturais do 
relevo peninsular e insular. CCL, 

CMCT 
  1.2.  Define con precisión 

conceptos relativos ao 
relevo costeiro español. 

  2.  Analizar, caracterizar e 
explicar o relevo 
español. 

  2.1.  Redacta temas sobre a 
evolución xeolóxica, o 
rochedo, as unidades e o 
relevo costeiro peninsular; 
así como sobre o relevo 
continental e costeiro das 
illas Baleares e Canarias. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Localizar e identificar en 
mapas fenómenos 
referidos ao relevo 
español. 

  3.1.  Localiza e identifica en 
mapas fenómenos 
referidos ao relevo 
continental e costeiro de 
España. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Analizar, caracterizar e 
explicar o relevo galego. 

  4.1  Identifica as características 
propias da situación e o 
relevo de Galicia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Utilizar e aplicar as 
ferramentas e os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo do espazo 
xeográfico e do relevo 
español. 

  4.1.  Analiza, explica, comenta e 
interpreta bloques-
diagrama, perfís 
topográficos e imaxes 
sobre o relevo continental 
e costeiro español. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Valorar a diversidade do 
espazo xeográfico e do 
relevo español e 
reflexionar sobre a 
importancia do relevo 
para a actividade 
humana.   

  5.1.  Valora a diversidade do 
espazo xeográfico e do 
relevo español e reflexiona 
sobre a incidencia dos 
distintos tipos de relevo na 
actividade humana. 

CSIEE 
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U. D. 2- A diversidade climática 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Nove horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios da meteoroloxía e da climatoloxía. 
- Coñecer e describir os factores e os elementos que determinan os tipos de tempo atmosférico e 

os climas de España; e os trazos dos dominios climáticos españois, establecendo comparacións 
entre eles. 

- Localizar e identificar en mapas os fenómenos meteorolóxicos e os dominios climáticos de 
España.  

- Utilizar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico relacionados co clima: 
mapas, gráficos e datos estatísticos. 

- Apreciar a diversidade climática de España e obter, seleccionar e comentar informacións 
procedentes de diversas fontes onde se pon de manifesto. 

-  Coñecer as particularidades e os distintos tipos de clima no territorio galego, e localizalos e 
identificalos no mapa. 

 
 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os factores xeográficos e 

termodinámicos do clima 
en España. 

-  Os elementos do clima. 

-  Os tipos de tempo en 
España e a interpretación 
de mapas meteorolóxicos 
en superficie e en altura. 

-  Os tipos de clima en 
España e a elaboración e 
comentario de 
climogramas. 

-  Os tipos de clima en 
Galicia. 

  1.  Definir correctamente os 
principais termos 
relativos ao tempo e 
clima de España. 

  1.1.  Define correctamente 
conceptos relativos a 
factores e elementos do 
clima; tipos de tempo; e 
dominios climáticos de 
España. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Analizar, caracterizar e 
explicar os principais 
factores e elementos do 
clima; os tipos de tempo; 
e os dominios climáticos 
de España. 

  2.1.  Redacta temas sobre os 
factores e elementos do 
clima; os tipos de tempo e 
os dominios climáticos de 
España. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Localizar e identificar en 
mapas fenómenos 
referidos ao tempo e ao 
clima de España. 

  3.1.  Localiza e identifica en 
mapas os centros de 
acción e as masas de aire 
que afectan ao tempo e ao 
clima español; así como os 
principais dominios 
climáticos de España. 

CMCT, 

CAA 
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  4.  Utilizar e aplicar as 
ferramentas e os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo do tempo e do 
clima en España. 

  4.1.  Obtén, analiza, explica, 
comenta e interpreta 
debuxos e mapas relativos 
aos factores e elementos 
do clima de España. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA   4.2.  Comenta mapas do tempo; 
e elabora, comenta e 
compara climogramas. 

  5.  Apreciar a diversidade 
climática de España e a 
importancia da 
información 
meteorolóxica e 
climatolóxica.   

  5.1.  Aprecia a diversidade 
climática de España e 
valora a importancia da 
información meteorolóxica 
e climatolóxica en 
diferentes actividades 
humanas e na vida cotiá 
das persoas. 

CSIEE, 

CMCT 

  6.  Analizar, caracterizar e 
localizar os principais 
trazos do clima en 
Galicia e os distintos 
tipos climáticos do 
territorio galego. 

  6.1.  Explica os distintos climas 
de Galicia e localiza en 
mapas os ámbitos 
climáticos do territorio 
galego. 

CCL, 

CMCT 

 
 

U.D. 3- A diversidade hídrica, vexetal e edáfica 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Seis horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios da hidrografía, os bioclimas e a 
edafoloxía. 

- Coñecer e describir os factores que inflúen na diversidade hídrica, vexetal e edáfica de España; 
caracterizar os principais elementos hídricos; e describir e comparar as diferentes paisaxes 
vexetais e os distintos tipos de chans. 

- Localizar e identificar en mapas os principais elementos hídricos, as formacións e as paisaxes 
vexetais, e os tipos de solo da Península e das illas Baleares e Canarias. 

- Utilizar as principais ferramentas e os procedementos do método xeográfico relacionados coas 
augas, a vexetación e o solo: mapas, imaxes, datos estatísticos, hidrogramas de caudal, 
cliseries e perfís do solo. 

- Apreciar a diversidade hídrica, vexetal e edáfica de España e obter, seleccionar e comentar 
informacións procedentes de diversas fontes onde se pon de manifesto. 

- Coñecer os principais trazos hidrolóxicos e de vexetación do territorio galego. 
 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
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competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A diversidade hídrica de 

España: os ríos 
peninsulares (factores 
da diversidade fluvial; 
caudal, réxime, concas e 
vertentes hidrográficas); 
as zonas húmidas (lagos 
e humidais); e os 
acuíferos. 

-  A diversidade vexetal: 
factores da diversidade 
vexetal; e paisaxes 
vexetais de España 
(oceánica, mediterránea, 
de ribeira, de montaña e 
de Canarias).. 

-  A diversidade do solo: 
factores da diversidade 
edáfica; horizontes e 
perfil do solo; e tipos de 
solo (zonais, azonais e 
intrazonais). 

-  A diversidade hídrica e 
vexetal de Galicia: a 
disimetría das vertentes, 
o encaixamento da rede 
fluvial, os caudais e a 
vexetación.  

  1.  Definir e explicar 
brevemente os 
principais conceptos 
relativos ás augas, a 
vexetación e o solo en 
España. 

  1.1.  Define correctamente 
conceptos relativos aos ríos, 
os humidais e os acuíferos; 
ás rexións e as formacións 
vexetais; e aos elementos e 
os tipos de solos de España. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Analizar, caracterizar e 
explicar as augas, a 
vexetación e o solo de 
España. 

  2.1.  Redacta temas sobre os ríos 
peninsulares, as zonas 
húmidas e os acuíferos; as 
paisaxes vexetais de España; 
e os trazos e os tipos de 
solos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Localizar en mapas 
fenómenos referidos ás 
augas, á vexetación e 
aos solos de España. 

  3.1.  Localiza e identifica en mapas 
os principais ríos, concas 
fluviais, vertentes 
hidrográficas, zonas húmidas 
e encoros; as rexións e os 
dominios vexetais de España; 
e os solos asociados. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Utilizar e aplicar os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo das augas, a 
vexetación e o solo de 
España. 

  4.1.  Obtén, comenta e compara 
hidrogramas de caudal; 
cliseries vexetais; e imaxes 
de ríos, formacións vexetais e 
solos de España, 
relacionándoos coas 
características climáticas. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Valorar a diversidade 
hidrográfica, vexetal e 
edáfica de España e o 
seu aproveitamento 
como recurso. 

  5.1.  Valora a diversidade 
hidrográfica, vexetal e edáfica 
de España; o seu 
aproveitamento como recurso 
en diferentes actividades 
humanas; e a importancia 
das obras de regularización 
fluvial fronte a problemas 
como secas ou inundacións. 

CSIEE 

  6.  Valorar a diversidade 
hidrográfica e vexetal de 
Galicia e localizar en 
mapas. 

  6.1  Valora a diversidade 
hidrográfica e vexetal de 
Galicia e localiza en mapas 
os principais ríos. 

CCL 

CMCT 
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U.D. 4- As paisaxes naturais e as interaccións natureza-sociedade 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Dez horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios das paisaxes naturais e das 
interaccións entre o medio natural e a actividade humana. 

- Describir, caracterizar, diferenciar e comparar as principais paisaxes naturais de España; 
coñecer a influencia do medio natural como recurso e como risco; e explicar os principais 
problemas ambientais debidos á acción antrópica e as políticas favorecedoras do medio natural. 

- Utilizar as principais ferramentas e os procedementos do método xeográfico relacionados coas 
paisaxes naturais e as interrelacións entre o medio natural e a actividade humana: comentario 
de imaxes de paisaxes naturais, mapas, datos estatísticos, gráficos e textos legais relativos á 
corrección de problemas ambientais. 

- Valorar a diversidade de paisaxes naturais de España e de Galicia, e dos recursos que 
achegan; identificar os riscos e problemas ambientais; e propoñer solucións fronte a eles. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  As paisaxes naturais e 

humanizadas. A 
diversidade de paisaxes 
naturais de España: 
oceánica, mediterránea, 
de montaña e de 
Canarias. 

-  A influencia do medio 
natural na actividade 
humana: o medio natural 
como recurso e os riscos 
naturais 

-  A influencia da actividade 
humana no medio natural. 
A intervención humana na 
natureza. A alteración do 
relevo. A alteración da 
atmosfera. A 
contaminación acústica. A 
contaminación lumínica. A 
alteración, 
sobreexplotación e 

  1.  Definir e explicar 
brevemente os principais 
conceptos relativos ás 
paisaxes naturais de 
España e ás 
interrelacións entre o 
medio natural e a 
actividade humana. 

  1.1.  Define con precisión 
conceptos relativos ás 
paisaxes naturais de 
España; as interrelacións 
entre o relevo, o clima, as 
augas, a vexetación e o 
solo coa actividade 
humana; e os espazos 
naturais protexidos. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Describir, analizar, 
caracterizar, diferenciar e 
explicar as paisaxes 
naturais de España e as 
interrelacións entre o 
medio natural e a 
actividade humana. 

  2.1.  Redacta temas e elabora 
cadros de síntese sobre as 
paisaxes naturais de 
España; o medio natural 
como recurso e como 
risco; os problemas 
ambientais e os espazos 
naturais protexidos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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contaminación das augas. 
Os danos, alteración e 
destrución da vexetación. 
A artificialización, 
contaminación, erosión e 
desertización do solo. A 
produción de residuos. A 
redución da 
biodiversidade. 

-  Os espazos naturais 
protexidos. A protección 
de espazos naturais en 
España e Galicia. Os tipos 
de espazos naturais 
protexidos 

  3.  Localizar en mapas as 
paisaxes naturais de 
España; e trazos sobre 
as interrelacións entre o 
medio natural e a 
actividade humana. 

  3.1.  Localiza en mapas as 
paisaxes naturais 
oceánica, mediterránea, de 
montaña e de Canarias; 
recursos naturais; as áreas 
afectadas por riscos e 
problemas ambientais; e 
os principais espazos 
naturais protexidos. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Utilizar e aplicar os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo das paisaxes 
naturais de España; e as 
interrelacións entre o 
medio natural e a 
actividade humana. 

  4.1.  Obtén, identifica, diferencia 
e comenta imaxes de 
paisaxes naturais de 
España; e obtén, analiza 
mapas, gráficos, datos 
estatísticos e textos sobre 
riscos naturais e sobre a 
influencia negativa e 
positiva da acción 
antrópica no medio natural. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

  5.  Valorar a diversidade dos 
espazos naturais de 
España e Galicia; e 
comprender a 
importancia de previr os 
riscos naturais e de evitar 
e corrixir as alteracións 
ambientais. 

  5.1.  Valora a diversidade dos 
espazos naturais de 
España e Galicia, e a 
importancia da súa 
protección; identifica riscos 
e problemas ambientais; 
analiza algún elemento 
lexislador correctivo da 
acción humana sobre a 
natureza; e propón 
solucións xerais e persoais 
fronte aos problemas 
ambientais. 

CSIEE, 

CSC 

 
 
U. D. 5- Os espazos do sector primario 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Once horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios dos espazos rurais e pesqueiros. 
- Describir, caracterizar e explicar os condicionantes e as características das actividades agrarias; 

identificar, diferenciar e comparar as paisaxes agrarias de España; e coñecer os problemas e as 
dinámicas recentes do espazo rural. 

- Describir, caracterizar e explicar os condicionantes, as características e os problemas da 
actividade pesqueira e da acuicultura. 
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- Utilizar as principais ferramentas e os procedementos do método xeográfico relacionados cos 
espazos agrarios e pesqueiros: comentario de paisaxes agrarias a través de imaxes ou de 
observacións de campo; e obtención, análise e comentario de mapas, datos estatísticos, gráficos 
e textos. 

- Valorar os espazos agrarios e pesqueiros de España; coñecer e tomar conciencia dos seus 
problemas; e avaliar as posibles solucións. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  O espazo rural e o 

espazo agrario.  

-  Os condicionantes 
naturais do espazo 
agrario. 

-  Os condicionantes 
humanos do espazo 
agrario: a estrutura 
agraria e a política 
agraria. 

-  As actividades agrarias: 
agrícola, gandeira e 
forestal. 

-  As paisaxes agrarias: 
elementos e tipos. 

-  Os problemas agrarios e 
o desenvolvemento rural. 

- As dinámicas recentes do 
espazo rural: 
multifuncionalidade e 
heteroxeneidade. 

- Os espazos da actividade 
pesqueira: o espazo 
pesqueiro; os 

  1.  Definir e explicar 
brevemente os principais 
conceptos relativos aos 
espazos rural e 
pesqueiro de España. 

  1.1.  Define con precisión 
conceptos relativos aos 
condicionantes naturais e 
humanos; as actividades; 
as paisaxes; e os 
problemas dos espazos 
agrarios e pesqueiros.   

CCL, 

CMCT 

  2.  Describir, analizar, 
caracterizar e explicar as 
actividades 
agropecuarias e 
pesqueiras. 

  2.1.  Redacta temas sobre os 
condicionantes, 
actividades, paisaxes, 
problemas e dinámicas do 
espazo rural; e sobre os 
condicionantes, produción 
e problemas da actividade 
pesqueira. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Localizar en mapas as 
paisaxes agrarias, os 
aproveitamentos 
agropecuarios e as 
rexións pesqueiras de 
España. 

  3.1.  Localiza en mapas as 
paisaxes agrarias do norte 
peninsular, do 
mediterráneo interior e 
costeiro, de montaña e de 
Canarias; os principais 
tipos de cultivo e de 
especies gandeiras; e as 
principais rexións 
pesqueiras de España. 

CMCT, 

CAA 
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condicionantes naturais e 
humanos; a produción 
pesqueira; os problemas 
actuais da pesca 
marítima; e a acuicultura. 

  4.  Utilizar e aplicar os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo dos espazos 
rurais e pesqueiros de 
España. 

  4.1.  Obtén, identifica diferenza e 
comenta imaxes de 
paisaxes agrarias; e obtén, 
analiza e comenta mapas, 
gráficos, datos estatísticos 
e textos sobre a 
importancia, as 
características, o 
dinamismo, a evolución, os 
problemas e as políticas 
agropecuarias e 
pesqueiras de España. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

  5.  Valorar os espazos rurais 
e pesqueiros; tomar 
conciencia dos seus 
problemas; e avaliar as 
posibles solucións.  

  5.1.  Valora os espazos rurais e 
pesqueiros; identifica e 
toma conciencia dos seus 
problemas obtendo e 
comentando diferentes 
informacións sobre eles; e 
avalía as posibles 
solucións utilizando as 
actuais directrices das 
políticas agraria e 
pesqueira. 

CSIEE, 

CSC 

 
 
U. D. 6- Os espazos industriais 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Once horas lectivas. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios dos espazos mineiros, enerxéticos e 
industriais. 

- Describir, caracterizar e explicar a evolución, os trazos, a localización, os problemas e as 
políticas actuais sobre as actividades mineiras, enerxéticas e industriais de España. 

- Utilizar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico relacionados cos 
espazos mineiros, enerxéticos e industriais de España: comentario de paisaxes industriais a 
través de imaxes ou de observacións de campo; e obtención, análise e comentario de mapas, 
datos estatísticos, gráficos e textos. 

- Valorar os espazos mineiros, enerxéticos e industriais de España e Galicia; coñecer e tomar 
conciencia dos seus problemas; e avaliar as posibles solucións. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).   
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os trazos e a importancia 

do espazo industrial. 

-  As materias primas: tipos; 
problemas da minería; e 
política mineira. 

-  As fontes de enerxía: as 
fontes de enerxía 
primarias non renovables 
e renovables; a enerxía 
final; os problemas e a 
política enerxética. 

-  Os recursos enerxéticos 
de Galicia. 

-  A industria española entre 
1855 e 1975: a evolución 
industrial; a produción 
industrial; a estrutura 
industrial; a localización 
industrial; a política 
industrial. 

-  A crise e a reestruturación 
industrial: 1975-1990: a 
crise industrial; a política 
de reestruturación 
industrial. 

-  A industria española na 
actualidade: a evolución 
desde 1990; a produción 
industrial; a estrutura 
industrial; a localización 
industrial; a política 
industrial. 

-  A industria en Galicia. 

  1.  Definir e explicar 
brevemente os principais 
conceptos relativos ás 
materias primas, as 
fontes de enerxía e a 
industria de España. 

  1.1.  Define con precisión 
conceptos relativos ás 
materias primas e os seus 
tipos; as fontes de enerxía 
primaria renovables e non 
renovables; a enerxía final; 
e a produción, estrutura, 
localización e política 
industrial. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Definir e explicar 
brevemente as fontes de 
enerxía en Galicia.  

  2.1  Explica as peculiaridades         
dos recursos e das 
potencialidades 
enerxéticas en Galicia. 

CCL 

  3.  Describir, analizar, 
caracterizar e explicar as 
materias primas; as 
fontes de enerxía; o 
proceso de 
industrialización; e os 
trazos da industria actual 
en España. 

  3.1.  Redacta temas sobre os 
tipos de materias primas, 
os seus problemas e a 
política mineira; as fontes 
de enerxía primaria, a 
enerxía final, os problemas 
e a política enerxética; as 
etapas do proceso de 
industrialización, 
relacionando o nacemento 
da industria coa 
localización dos recursos 
mineiros e enerxéticos; os 
factores da localización 
industrial; os trazos, os 
problemas e as políticas 
industriais da UE e de 
España. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Describir e analizar as 
características da 
industria en Galicia. 

  4.1.  Explica o proceso de 
industrialización de Galicia 
e a estrutura e principais 
áreas industriais do 
territorio galego. 

CCL 

CSAA 

 5.   Localizar en mapas os 
recursos mineiros e 
enerxéticos e as 
producións e as áreas 
industriais de España e 
de Galicia. 

  5.1   Localiza en mapas as áreas 
mineiras; as producións e 
as centrais enerxéticas; as 
principais ramas da 
industria; e as áreas e os 
eixes industriais de 
España e Galicia. 

CMCT, 

CAA 
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  6.  Utilizar e aplicar os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo das materias 
primas, as fontes de 
enerxía e a industria de 
España. 

  6.1.  Obtén, identifica, diferencia 
e comenta imaxes de 
sectores e de paisaxes 
industriais;  e obtén, 
analiza e comenta mapas, 
gráficos, datos estatísticos, 
eixes cronolóxicos e textos 
sobre a evolución, a 
importancia, as 
características, as 
producións, os problemas 
e as políticas mineiras, 
enerxéticas e industriais. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

  7.  Valorar os espazos 
mineiros, enerxéticos e 
industriais; tomar 
conciencia dos seus 
problemas; e formular e 
avaliar as posibles 
solucións. 

  7.1.  Valora os espazos 
mineiros, enerxéticos e 
industriais; identifica e 
toma conciencia dos seus 
problemas obtendo e 
comentando diferentes 
informacións sobre eles; e 
avalía as posibles 
solucións utilizando as 
actuais directrices das 
políticas mineira, 
enerxética e industrial da 
UE e de España. 

CSIEE, 

CSC 

 
 
U. D. 7- Os espazos do sector terciario 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Once horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios dos espazos terciarios. 
- Describir, caracterizar e explicar o proceso de terciarización da economía española; os modos 

de transporte e o seu impacto espacial; o turismo; o comercio exterior e interior; e outras 
actividades terciarias. 

- Utilizar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico relacionados cos 
espazos terciarios: comentario de paisaxes turísticas; e obtención, análise e comentario de 
mapas, datos estatísticos, gráficos, imaxes e textos relacionados co transporte, o turismo e o 
comercio. 

- Valorar a importancia das actividades terciarias, tomar conciencia dos seus problemas e 
formular solucións fronte a eles. 

- Coñecer as peculiaridades do sector terciario en Galicia: o sistema de transportes e o turismo e 
comercio. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
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competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  O proceso de 

terciarización e a 
importancia do sector 
terciario. 

-  Os trazos do sector 
terciario: 
heteroxeneidade, 
complexidade, estrutura, 
factores e tendencias de 
localización, e 
desequilibrios territoriais. 

-  Os transportes e as 
telecomunicacións: o 
sistema de transporte e a 
súa importancia; 
características do 
sistema de transporte; a 
política de transporte; os 
modos de transporte; e 
as telecomunicacións. 

-  Os espazos turísticos: o 
turismo e a súa 
importancia; evolución do 
turismo e dos seus 
factores; características; 
tipos de turismo; espazos 
turísticos; repercusións 
do turismo; problemas; e 
política turística. 

-  O comercio. O comercio 
interior: características, 
tipos, espazos e políticas 
comerciais.  
O comercio exterior: 
características, áreas, e 
política comercial. 

-  Outras actividades 
terciarias. 

  1.  Definir e explicar 
correctamente os 
principais conceptos 
relativos aos espazos de 
servizos de España. 

  1.1.  Define con precisión 
conceptos relativos ao 
proceso de terciarización, 
os transportes, o turismo e 
o comercio en España. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Describir, analizar, 
caracterizar e explicar o 
proceso de terciarización 
e as principais 
actividades do sector 
terciario en España e 
Galicia. 

  2.1.  Redacta temas sobre o 
proceso de terciarización; 
as características do 
sistema de transporte e os 
seus diferentes modos; os 
trazos do turismo e as 
súas distintas tipoloxías; e 
o comercio interior e 
exterior de España. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Localizar en mapas os 
nodos e infraestruturas 
de transporte; os 
principais espazos 
turísticos; e as áreas 
máis destacadas do 
comercio interior e 
exterior. 

  3.1.  Localiza en mapas os 
nodos e infraestruturas do 
transporte terrestre, 
marítimo e aéreo; as áreas 
de alta e media densidade 
turística; as comunidades 
con maior peso do 
comercio interior; e as 
principais áreas ou países 
do comercio exterior de 
España. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Utilizar e aplicar os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo dos espazos 
terciarios de España. 

  4.1.  Obtén, identifica diferenza e 
comenta imaxes de 
paisaxes turísticas; e 
obtén, analiza e comenta 
mapas, gráficos, datos 
estatísticos, imaxes e 
textos sobre os 
transportes, o turismo e o 
comercio en España. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CCEC, 

CSIEE 

  5.  Valorar a importancia dos 
transportes na 
articulación do territorio; 
e tomar conciencia dos 
problemas que afectan 
ás actividades terciarias, 
propoñendo solucións 
fronte a eles. 

  5.1.  Valora a importancia da 
rede de estradas na 
articulación do territorio; 
toma conciencia dos 
problemas que afectan o 
transporte, o turismo e o 
comercio e propón 
solucións fronte a eles. 

SIEP, 

CSC 
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U. D. 8- A poboación española 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Once horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos relativos á poboación española. 

- Describir, analizar, caracterizar e explicar a distribución, o movemento natural, os movementos 
migratorios, o crecemento, a estrutura e as tendencias de futuro da poboación española e 
galega. 

- Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico ao estudo da 
poboación española. 

- Expresar opinións e xuízos críticos sobre problemas demográficos e mostrar actitudes de 
tolerancia e solidariedade ante calquera forma de discriminación. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  As fontes demográficas. 

-  A distribución da 
poboación: 
características, evolución 
e factores explicativos. 

-  O movemento natural da 
poboación: os réximes 
demográficos e os 
desequilibrios territoriais. 

-  Os movementos 
migratorios: as 
migracións interiores 
tradicionais e actuais; as 
migracións exteriores 
tradicionais e actuais; e a 
inmigración estranxeira. 

-  O crecemento real da 
poboación. 

-  A estrutura da poboación: 
por sexo e idade; e por 
actividade económica. 

-  O futuro da poboación 
española. 

-  A poboación de Galicia: 
distribución, movemento 

  1.  Definir e explicar 
brevemente os principais 
conceptos relativos á 
poboación española e 
galega. 

  1.1.  Define con precisión 
conceptos relativos á 
distribución, o movemento 
natural, os movementos 
migratorios, o crecemento, 
a estrutura e as tendencias 
de futuro da poboación 
española e galega. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Describir, analizar, 
caracterizar e explicar os 
trazos da distribución, o 
movemento natural, os 
movementos migratorios, 
o crecemento, a 
estrutura e as tendencias 
de futuro da poboación 
española e galega. 

  2.1.  Redacta temas sobre a 
distribución, o movemento 
natural, os movementos 
migratorios, o crecemento, 
a estrutura e as tendencias 
de futuro da poboación 
española e galega. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Localizar en mapas e 
gráficos os principais 
trazos relacionados coa 
distribución, o 
movemento natural, os 
movementos migratorios, 
o crecemento, a 
estrutura e as tendencias 
de futuro da poboación 

  3.1.  Localiza en mapas a 
distribución da poboación 
española e galego; as 
diferenzas territoriais na 
natalidade, a mortalidade, 
o crecemento natural, os 
movementos migratorios, o 
crecemento real, a 
xuventude e o 

CMCT, 

CAA 
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natural, tradición 
migratoria, crecemento 
real e estrutura. 

española e galega. envellecemento 
demográfico; as taxas de 
actividade e de paro; e a 
poboación ocupada por 
sectores económicos. 

  4.  Utilizar e aplicar os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo da poboación 
española e galega. 

  4.1.  Obtén, identifica diferencia 
e comenta imaxes, mapas, 
gráficos, datos estatísticos 
e textos sobre a 
distribución, o movemento 
natural, os movementos 
migratorios, o crecemento, 
a estrutura e as tendencias 
de futuro da poboación 
española. Comenta 
pirámides de poboación de 
España e de distintas 
comunidades autónomas. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  5.  Expresar opinións e 
xuízos críticos sobre 
problemas demográficos 
e mostrar actitudes de 
tolerancia e 
solidariedade ante 
calquera forma de 
discriminación.  

  5.1.  Emite opinións e xuízos 
críticos sobre problemas 
demográficos e mostra 
actitudes de tolerancia e 
solidariedade respecto á 
discriminación laboral ou 
social por motivos de sexo, 
idade, raza ou 
nacionalidade. 

CSIEE, 

CSC 

 
 
 
U. D. 9- O espazo urbano 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Once horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos relativos ao espazo urbano español. 

- Describir, analizar, caracterizar e explicar o concepto de cidade; o proceso de urbanización; a 
morfoloxía e a estrutura urbana; os problemas das cidades; a ordenación do espazo urbano e o 
sistema de cidades de España. 

- Describir, analizar, caracterizar e explicar o proceso de urbanización de Galicia, as 
peculiaridades do subsistema urbano galego e das setes cidades da nosa comunidade. 

- Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico ao estudo do 
espazo urbano español e galego. 

- Mostrar interese polos problemas urbanos e as actuacións encamiñadas a solucionalos; avaliar 
estas actuacións e realizar propostas de mellora. 
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CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  O concepto e a 

importancia da cidade. 

- O proceso de 
urbanización. Etapas 
preindustrial, industrial e 
postindustrial. 

-  A morfoloxía urbana: 
localización, situación, 
plano, trama, edificación 
e usos do solo. 

-  A estrutura urbana: zona 
antiga; cidade industrial; 
periferia e aglomeracións 
urbanas. 

-  Problemas das cidades 
españolas: derivados da 
aglomeración, 
económicos, 
demográficos, sociais e 
ambientais. 

-  A ordenación do espazo 
urbano e o urbanismo. 
Etapas industrial e 
postindustrial. 

-  O sistema urbano 
español: compoñentes, 
xerarquía urbana, 
organización espacial en 
eixes e cambios recentes 
(incorporación aos 
sistemas urbanos 
europeo e global). 

-  O sistema urbano galego: 
proceso de urbanización, 
o subsistema urbano 
galego e as 
características das sete 
cidades galegas. 

  1.  Definir e explicar 
brevemente os 
principais conceptos 
relativos ao espazo 
urbano. 

  1.1.  Define con precisión 
conceptos relativos ao 
proceso de urbanización, a 
morfoloxía e a estrutura 
urbana, os problemas 
urbanos, o urbanismo e o 
sistema urbano. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Describir, analizar, 
caracterizar e explicar o 
proceso de 
urbanización; a 
morfoloxía e a estrutura 
urbana; os problemas 
das cidades; a 
ordenación do espazo 
urbano e o sistema 
urbano de España e de 
Galicia. 

  2.1.  Redacta temas sobre o 
proceso de urbanización e as 
súas etapas; os compoñentes 
da morfoloxía urbana; as 
diferentes áreas da estrutura 
urbana e as aglomeracións 
urbanas; os trazos do 
urbanismo industrial e 
postindustrial; e os trazos 
actuais do sistema urbano 
español e os seus cambios 
recentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Localizar en mapas as 
principais cidades, 
aglomeracións e eixes 
urbanos de España. 

  3.1.  Localiza en mapas as cidades 
e aglomeracións urbanas de 
máis de 50 000 hab.; e os 
eixes urbanos principais. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Utilizar e aplicar os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo do espazo 
urbano español e 
galego. 

  4.1.  Obtén, identifica diferenza e 
comenta imaxes de áreas e 
problemas urbanos; planos 
de cidades; mapas de 
distribución de cidades e do 
sistema urbano; e gráficos e 
datos estatísticos sobre o 
proceso de urbanización, as 
aglomeracións urbanas e o 
sistema de cidades de 
España e de Galicia. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CCEC, 

CSIEE 
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  5.  Mostrar interese polos 
problemas urbanos; 
emitir opinións e 
propostas respecto a 
eles; e avaliar as 
actuacións urbanísticas 
encamiñadas a 
solucionalos.  

  5.1.  Identifica os problemas 
urbanos e as actuacións 
urbanísticas a partir de 
diversas fontes de 
información; e emite opinións 
e propón solucións sobre 
eles. 

CSIEE, 

CSC 

 
 
U. D. 10- A organización, os desequilibrios e as políticas territoriais 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Sete horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios da organización, os desequilibrios e 
as políticas territoriais de España. 

- Describir, caracterizar e explicar a evolución histórica da organización territorial e os seus trazos 
actuais; as causas, indicadores, evolución e situación actual dos desequilibrios territoriais; e a 
política rexional e de cohesión territorial da UE, o Estado español e as comunidades autónomas. 

- Utilizar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico relacionados coa 
organización, os desequilibrios e as políticas territoriais: comentario de mapas, datos 
estatísticos, imaxes, gráficos e textos. 

- Valorar a descentralización político-administrativa; recoñecer os desequilibrios territoriais; e 
apreciar as actuacións encamiñadas a palialos. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A organización territorial 

de España: evolución 
histórica e organización 
actual (divisións 
territoriais e estado das 
autonomías: formación e 
organización). 

-  Os desequilibrios 
territoriais: causas, 

  1.  Definir e explicar 
brevemente os principais 
conceptos relativos á 
organización, os 
desequilibrios e as 
políticas territoriais de 
España. 

  1.1.  Define con precisión 
conceptos relativos á 
organización, aos 
desequilibrios e as 
políticas territoriais de 
España. 

CCL, 

CMCT 
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indicadores e evolución: 
períodos 1960-1975, 
1976-1985, 1986-2007 e 
desde 2008. 

-  As políticas rexionais e de 
cohesión territorial: bases 
da política rexional; a 
política rexional e de 
cohesión da UE 2014-
2020; a política rexional e 
de cohesión do Estado 
español; e a ordenación 
do territorio. 

  2.  Describir, analizar, 
caracterizar e explicar a 
organización, os 
desequilibrios e as 
políticas territoriais de 
España. 

  2.1.  Redacta temas sobre a 
evolución e a organización 
territorial actual de 
España; a evolución e a 
situación actual dos 
desequilibrios territoriais; e 
as políticas rexionais e de 
cohesión territorial da UE, 
o Estado e as 
comunidades autónomas 
dirixidas a palialos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Localizar en mapas as 
divisións político-
administrativas de 
España e os fenómenos 
relativos aos 
desequilibrios e as 
políticas territoriais. 

  3.1.  Localiza en mapas as 
comunidades autónomas e 
as provincias, cos seus 
correspondentes capitais; 
os países fronteirizos de 
España; a categoría de 
cada comunidade 
autónoma na política 
rexional europea; e as 
comunidades beneficiadas 
polos Fondos de 
Compensación 
Interterritorial. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Utilizar e aplicar os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo da organización, 
os desequilibrios e as 
políticas territoriais de 
España. 

  4.1.  Obtén, identifica, diferencia 
e comenta imaxes, mapas, 
gráficos, datos estatísticos 
e textos sobre a 
organización, os 
desequilibrios e a política 
territorial de España. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Valorar a 
descentralización 
político-administrativa; 
recoñecer os 
desequilibrios territoriais; 
e apreciar as actuacións 
encamiñadas a palialos. 

  5.1.  Emite opinións acerca da 
descentralización político-
administrativa; recoñece 
os desequilibrios 
territoriais; e aprecia as 
actuacións encamiñadas a 
palialos e a fomentar a 
solidariedade 
interterritorial. 

CSIEE, 

CSC 
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U. D. 11- España e Galicia en Europa 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Oito horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos relativos ao espazo físico e humano europeo e 
á integración de España na Unión Europea. 

- Describir, analizar, caracterizar e explicar o proceso de construción e o funcionamento da UE; 
os seus contrastes físicos, humanos e rexionais; e a posición de España en Europa.  

- Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico ao Estudo de 
Europa e da posición de España na Unión Europea. 

- Valorar o proceso de integración e ampliación de Europa, e opinar sobre as diferentes políticas 
comunitarias. 

- Describir, analizar e valorar o proceso de integración de Galicia na Unión Europea. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A construción e o 

funcionamento da UE: o 
proceso de ampliación e 
as súas consecuencias; 
os tratados, as 
institucións e as políticas 
comúns. 

-  Os contrastes físicos da 
UE: relevo, paisaxes 
naturais e ambiente na 
UE. 

-  Os contrastes políticos: 
as diferenzas sobre a 
integración política e os 
avances.  

-  Os contrastes 
económicos: os sectores 
primario, secundario e 
terciario. 

-  Os contrastes 
demográficos e urbanos. 

-  Os contrastes sociais e 
culturais. 

-  As disparidades rexionais 
e a política de cohesión. 

-  España na Unión 

  1.  Definir e explicar 
brevemente os principais 
conceptos relativos á 
integración de España e 
Galicián na Unión 
Europea. 

  1.1.  Define con precisión 
conceptos relativos á 
construción e o 
funcionamento da UE; os 
seus contrastes físicos, 
humanos e rexionais; e a 
posición de España e 
Galicia na Unión Europea. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Describir, analizar, 
caracterizar e explicar os 
contrastes físicos e 
socioeconómicos de 
Europa e a posición de 
España na Unión 
Europea. 

  2.1.  Redacta temas sobre a 
construción e o 
funcionamento da UE; os 
contrastes físicos, 
políticos, económicos, 
demográficos, urbanos, 
sociais, culturais e 
territoriais; e a integración 
e posición de España na 
UE. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Localizar en mapas os 
principais elementos do 
medio físico e humano 
europeo; e os estados 
que compoñen a Unión 
Europea. 

  3.1.  Localiza en mapas os 
principais accidentes do 
relevo, os ríos, os 
bioclimas, as áreas de 
actividade económica, os 
conxuntos rexionais e os 
estados membros da UE 
cos seus correspondentes 
capitais. 

CMCT, 

CAA 
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Europea: factores e 
consecuencias da 
integración; e a posición 
actual de España na UE 
e os retos de futuro (a 
posición xeográfica e 
demográfica, a posición 
política, a posición 
económica e social, e a 
posición cultural). 

-  Galicia na Unión Europea. 

  4.  Utilizar e aplicar os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo do espazo físico 
e humano europeo e á 
integración de España 
na Unión Europea. 

  4.1.  Obtén, identifica diferenza e 
comenta imaxes, mapas, 
gráficos, datos estatísticos 
e textos sobre a 
construción e o 
funcionamento da UE; os 
contrastes físicos, 
políticos, económicos, 
demográficos, urbanos, 
sociais, culturais e 
territoriais; e a integración 
e posición de España na 
UE. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CCEC 

  5.  Valorar os procesos de 
integración e de 
ampliación da Unión 
Europea e opinar sobre 
as políticas comunitarias. 

  5.1.  Valora a integración e a 
ampliación da Unión 
Europea e opina sobre 
algunhas das políticas 
socioeconómicas e 
ambientais comunitarias. 

CSIEE, 

CSC 

 
 
 
 
U. D. 12- España no mundo 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Cinco horas lectivas. 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir e utilizar correctamente os termos básicos relativos ao sistema mundial e á integración 
de España no mundo. 

- Describir, analizar, caracterizar e explicar os trazos do sistema mundo: as áreas mundiais; as 
relacións e o proceso de globalización; a xerarquía do poder mundial e as ordes resultantes; e a 
posición de España nas áreas xeopolíticas e xeoeconómicas do mundo e nas relacións 
internacionais. 

- Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico ao estudo do 
sistema mundial e da posición de España no mundo. 

- Avaliar criticamente a globalización; recoñecer as desigualdades mundiais e apreciar as 
iniciativas de solidariedade coas persoas e os espazos mundiais desfavorecidos; e valorar as 
vantaxes do poder brando. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e 
conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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-  O sistema mundo: trazos; 
áreas mundiais; causas, 
evolución, consecuencias 
e solucións ás 
desigualdades mundiais. 

-  As relacións mundiais: o 
proceso de globalización: 
causas, funcionamento e 
consecuencias. 

-  A xerarquía do poder 
mundial: centros, 
periferias e 
semiperiferias; a orde 
mundial actual e as súas 
transformacións. 

-  España no contexto 
mundial: posición nas 
áreas xeopolíticas;  nas 
áreas xeoeconómicas; e 
nas relacións 
internacionais. 

-  A posición relativa de 
España no mundo: 
indicadores e Marca 
España. 

  1.  Definir e explicar 
brevemente os principais 
conceptos relativos ao 
sistema mundial e á 
integración de España 
no mundo. 

  1.1.  Define con precisión 
conceptos relativos ás 
áreas, ás desigualdades, 
ás relacións e as 
xerarquías mundiais; e á 
integración de España nas 
áreas xeopolíticas e 
xeoeconómicas do mundo. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Describir, analizar, 
caracterizar e explicar os 
trazos do sistema 
mundo; as diferenzas e 
as relacións entre as 
áreas mundiais; a 
xerarquía do poder 
mundial; e a posición de 
España no mundo. 

  2.1.  Redacta temas sobre as 
áreas, as desigualdades, 
as relacións e as 
xerarquías mundiais; e 
sobre a integración de 
España nas áreas 
xeopolíticas e 
xeoeconómicas do mundo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Localizar en mapas as 
principais áreas 
xeopolíticas e 
xeoeconómicas do 
mundo e os principais 
grupo de países que as 
integran. 

  3.1.  Localiza en mapas as 
principais áreas 
xeopolíticas e 
xeoeconómicas do mundo 
e os principais grupos de 
países que as integran. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Utilizar e aplicar os 
procedementos do 
método xeográfico ao 
estudo do sistema 
mundial e da posición de 
España no mundo. 

  4.1.  Obtén, identifica, diferencia 
e comenta imaxes, mapas, 
gráficos, datos estatísticos 
e textos sobre os trazos do 
sistema mundo e a 
posición de España nas 
principais áreas 
xeoeconómicas e 
xeopolíticas mundiais, 
utilizando diferentes 
indicadores. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

  5.  Criticar e propoñer 
solucións respecto ás 
consecuencias da 
globalización e das 
desigualdades mundiais; 
valorar as iniciativas de 
solidariedade coas 
persoas e espazos 
desfavorecidos; e 
apreciar as vantaxes do 
poder brando na orde 
mundial. 

  5.1.  Critica e propón solucións 
respecto ás consecuencias 
da globalización e das 
desigualdades mundiais; 
valora as iniciativas de 
solidariedade coas 
persoas e os espazos 
desfavorecidos; e aprecia 
as vantaxes do poder 
brando na orde mundial. 

CSIEE, 

CSC, 

CCEC 
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3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

A complexidade do medio no que vivimos percibímola con certos niveis de organización que é debida 

á interacción entre o ser humano e a natureza. A comprensión desta organización é indispensable 

para poder intervir nela ou para contribuír á súa mellora. O espacio percíbese, analízase, explícase e 

comunícase en virtude de diferentes aspectos persoais e colectivos, ou sexa sociais, e duns 

conceptos determinados que proveñen dunha teoría que se foi consolidando ó longo dos séculos 

como científica e que facilita a aprehensión da realidade socio-espacial en diferentes marcos 

territoriais. 

Cómpre que no Bacharelato os alumnos e as alumnas completen a súa formación xeográfica cuns 

contidos que faciliten o coñecemento concreto de diferentes realidades territoriais desde un concepto 

holístico, multivariable e máis complexo: as rexións, Galicia, España e Europa que aparecen así 

definidas como territorios diferenciados dentro do mundo (rexión político-administrativa), pero ó 

mesmo tempo cunha gran variedade de contrastes que fan posible a análise territorial diferenciada. A 

rexión, o territorio, aparece así non como unha descrición de caracteres homoxéneos, senón como o 

resultado explicativo da interacción de variables tanto medioambientais coma sociais. Atópanse así 

territorios individualizados, mais con problemáticas comúns, dado que a individualidade xeográfica 

non implica especificidade irrepetible. Por isto, a análise de casos servirá para profundar nestas 

explicacións, achegándose ós conceptos básicos que explican a diferencia de paisaxes, á vez que 

facilitará a utilización dos procedementos característicos da análise xeográfica e das técnicas que 

permiten o tratamento de datos e de informacións. 

Nas anteriores etapas educativas os alumnos e as alumnas alcanzaron unha comprensión do medio 

xeográfico desde perspectivas xeométrico-espaciais, medioambientais e socio-espaciais. Os contidos 

de Xeografía seleccionados para ser abordados nesta etapa completarán estes aspectos aportando 

criterios de análise do medio tanto político-sociais coma científico-xeográficos, ó incluí-lo concepto de 

rexión e outros conceptos holísticos provenientes doutras teorías que poden non ser xeográficas, 

mais que permitirán integrar, relacionar e explica-las teorías rexionais. A necesaria capacidade de 

abstracción e de xeneralización para comprende-las teorías rexionais presupóñense nos alumnos e 

nas alumnas desta etapa tanto pola súa idade coma polos seus anos de escolarización. A 

comprensión dos diversos factores que inciden na organización territorial a diferentes escalas, 

recoñecendo as súas estructuras socio-económicas complexas, o papel das decisións políticas e as 

diferentes posicións ideolóxicas ante distintos proxectos de ordenación territorial, facilitará a 

significatividade de saberes que configuran distintas opcións tanto profesionais coma académicas ás 

que se desexe acceder e xerará, ó mesmo tempo, valores de solidariedade e de respecto á 

diversidade natural e social. 

Optamos por unha ensinanza por Exposición significativa e investigadora para  a materia de 

Xeografía, sen esquecer, en algunhas unidades, a aprendizaxe por descubrimento.  

A ensinanza por exposición significativa, seguindo a teoría da aprendizaxe significativa de Ausubel e 

outros, permite conxugar dous elementos, procedentes da psicoloxía e da propia disciplina: o carácter 

constructivo dos procesos psicolóxicos que interveñen na aprendizaxe do alumnado e a necesidade 

de que este aprenda non só o método senón tamén a rede conceptual básica da disciplina. 
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As condicións necesarias para que unha aprendizaxe sexa verdadeiramente significativa serán que o 

material de aprendizaxe estea claramente organizado dunha forma lóxica e comprensible para o 

alumno e que o material resulte potencialmente significativo. É dicir, na mente do alumno debe 

producirse unha subordinación da nova idea (ou concepto, ou información) á idea xa existente na 

mente do que aprende. Por iso fai falla lanzar un nexo entre as ideas previas dos alumnos e a nova 

información que se lle proporciona. Este nexo consistirá nunhas cantas ideas xerais que se presentan 

-oralmente ou por escrito- ó alumno antes de que se poña a traballar sobre os materiais organizados. 

O coñecemento xeográfico, ensinado desta forma, reconstrúese máis que se descubre. 

 Inclinarémonos por unha posición ecléctica, na que sen embargo predomina a metodoloxía da 

aprendizaxe significativa reconstructiva, deixando o descubrimento para algunhas unidades ou partes 

de unidades nas que se queira insistir nas habilidades metodolóxicas ou destrezas de pensamento 

que permitan dominar a materia; e non esquecendo a necesidade de que o profesor ou profesora 

interveña na clase con explicacións que introduzan as unidades, orientando o traballo dos alumnos e 

sintetizando as conclusións ás que se debe chegar en todo proceso de ensinanza-aprendizaxe. Non 

debe confundirse esto último coas tradicionais clases maxistrais ou dictado de apuntes, que só en 

contadas ocasións deben facer acto de presencia na aula. 

Predominará, pois, a metodoloxía da aprendizaxe significativa-reconstructiva: introducindo as 

unidades mediante unha explicación oral por parte do profesor e facilitándolle por escrito ós alumnos 

os elementos máis significativos de dita explicación: conceptos, vocabulario, etc. 

Unha vez que os alumnos entendan os contidos da unidade didáctica o profesor facilitaralles material 

(mapas, gráficos, textos, etc.) ós alumnos, e serán eles os que traballen individualmente ou en grupo. 

Para finalizar a unidade, entre todos (alumnos-profesor) farán unha síntese da unidade tratada. 

 

Materiais e recursos didácticos. 

 

Consideramos que é positivo para os alumnos dispoñer dun libro de texto que aporte materiais para o 

traballo, o que tamén facilita a labor dos profesores. Decidimos adoptar para tal fin, ó adecuarse ó 

noso proxecto, o libro da editorial Anaya para a materia de Xeografía de 2º de BAC. 

Utilizaranse os medios didácticos máis idóneos para cada tema: mapas históricos, topográficos, 

temáticos , gráficos e diagramas, noticias e textos xeográficos, tablas estatísticas. Ademáis farase 

uso de internet, presentacións, vídeos... 

 

 

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias troncais, 

específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe. 
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2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, terá 

un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos 

procesos de aprendizaxe. 

3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 

avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso 

para minorar as cualificacións obtidas. 

4. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa 

propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas. 

 

Procedementos 

A avaliación ten que estar integrada no proceso de ensinanza- aprendizaxe, non reducíndose, polo 

tanto, a actuacións illadas. 

Con esas consideracións avaliaremos non só a aprendizaxe de feitos, conceptos e principios, senón 

tamén a de procedementos, actitudes e valores , o que fai preciso contar cos instrumentos de 

avaliación e medición axeitados. Estes instrumentos poderán ser os seguintes: 

 

1- Coñecemento do alumnado que xorde da interpretación dos datos contidos na avaliación inicial, 

así como na utilización de técnicas de observación directa e indirecta. 

2- Caderno do alumnado, onde se poidan observar aspectos formais (a presentación), 

metodolóxicos (resumos, vocabulario específico), conceptuais (corrección de ideas previas, 

ampliación de contidos), procedementais e actitudinais. 

3- Intervencións no conxunto da clase ou en pequeno grupo. Desta forma poderemos valorar as 

súas actitudes ante o traballo en equipo, a tolerancia, as aportacións razoadas de carácter 

individual, etc. 

4- Cuestionarios, debates, postas en común, onde o alumnado poida manifestar a súa opinión sobre 

o desenvolvemento do proceso educativo, así como enxuizar o papel do profesorado como 

orientador do traballo na aula. 

5- Observación diaria por parte do profesor do traballo cotiá do alumnado na clase. Valoración da 

expresión oral e escrita, dos traballos realizados individual ou colectivamente, así como os 

traballos de indagación que se lles propoñeren. 

 

6- Probas escritas. Son controles ou probas dentro da avaliación sumativa, que permiten descubrir 

problemas e deficiencias no proceso de ensinanza-aprendizaxe, así como os distintos ritmos 

nese proceso. Valoraríanse, de forma especial, os contidos procedementais, a capacidade de 

razoamento e as actitudes alcanzadas. 

 

Cualificación. 

Á hora de cualificar utilizaranse os seguintes instrumentos: 
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a) Realización por parte dos estudiantes de distintas probas escritas ou exames. Como norma xeral 

dous por avaliación.  

Serán similares ás probas de acceso á Universidade, pero con unha única opción e adaptada ó 

tempo de clase: 

a. Definir conceptos xeográficos.Trátase ademais de que o alumnado saiba usar 

axeitadamente a terminoloxía xeográfica relacionándoa cun exemplo. 

b. Desenvolver unha pregunta práctica consistente na localización, lectura, 

interpretación, explicación e análise crítica de documentos gráficos relacionados coas 

destrezas e habilidades xeográficas fundamentais. 

c. Desenvolver unha cuestión teórica referida aos temas extraídos dos bloques de 

coñecemento. Nesta pregunta incluiranse orientacións para o seu desenvolvemento. 

 

O alumnado ha de coñecer con anteriodidade o tipo de exercicio que vai realizar, o número e tipo de 

preguntas e a puntuación prevista para cada unha delas, sendo o obxectivo de dita proba comprobar 

o que o alumnado coñece sobre determinados contidos.  

 

Para cualificar os exames teranse en conta os criterios xerais e específicos da materia, así como a 

corrección e claridade na expresión escrita, tanto gramatical como ortográfica, a coherencia na 

exposición das ideas, a adecuación nas respostas, a elaboración dun discurso lóxico, e un uso 

correcto e rigoroso da terminoloxía básica, a capacidade de relación, análise e comprensión dos 

feitos. 

 

 b) Valoración do traballo diario na aula: caderno do alumno, asistencia, formulación de preguntas 

pertinentes, respostas espontáneas, participación en traballos individuais  e de grupo, exposición, 

defensa de ideas propias etc.  

 

 

c) Os exames suporán o 85% da nota, como mínimo, e a valoración do traballo diario na aula un 15%, 

como máximo. 

O profesor fixará exercicios e diferentes probas para que o alumnado poida recuperar a materia 

pendente. A realización deses exercicios e probas é obrigatoria e o non realizalas suporá a non 

superación da materia. 

 

Cualificación final 

A cualificación final será a media aritmética da nota das tres avaliacións. No caso de terse presentado 

a algunha recuperación terase en conta a nota do exame de recuperación para facer a media. 

A nota do aprobado será o 5. As notas inferiores a 5 implican non superar a materia, xa que o 

redondeo se ten realizado nas respectivas avaliacións. 

 Avaliación extraordinaria 
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A avaliación extraordinaria consistira nun exame similar aos arriba indicados. Deixar un bloque sen 

resposta implica suspender a proba. 

A nota do exame supón o 100% da cualificación. 

 

5- TEMAS TRANSVERSAIS. 

No noso proxecto incluiranse, como parte do currículum, as seguientes materias transversais: 

1- A educación para a paz. Nunha materia onde se amosa a frecuencia coa que os seres humanos 

non atoparon outra solución para solventar os seus conflictos que o enfrontamento armado, é de 

gran utilidade potenciar no noso alumnado un valor tan significativo como é o da paz, que xa 

desde principios do século XX defenderon os creadores da Sociedade de Nacións e continuou a 

ONU e outros organismos, persoas e institucións que sempre mantiveron unha actitude contraria 

ás carreiras de armamentos e á guerra. 

2- A educación para a igualdade entre os sexos, básica nas sociedades avanzadas actuais e que 

trata de saldar unha débeda histórica coas mulleres que soportaron un papel secundario nas 

sociedades contemporáneas. O problema afunde as súas raíces na Antigüidade clásica, 

conformadora de boa parte das señas de identidade do mundo occidental, pero non é alleo o 

fenómeno a outras culturas. 

3- A educación ambiental, compartida con outras materias da área de Ciencias , achégase á orixe 

histórica e situación actual da degradación de boa parte do planeta; o carácter de crecemento 

económico de posguerra que non tivo ningunha preocupación polas reservas de materias primas 

ou fontes de enerxía nin do efecto contaminante e destructor dun crecemento industrial 

descontrolado. 

4- A educación moral e cívica, tamén se ten moi en conta nestes materiais ó longo das distintas 

Unidades Didácticas. 

5- A educación para o ocio. Nos nosos materiais tratamos as distintas expresións artísticas (cine, 

pintura, fotografía, vídeo) que fomenten un tempo de lecer da maior calidade.Todos estes 

contidos incluíronse nos distintos temas, tal e como sinalamos no apartado de Actitudes que 

recollen todos estes aspectos e outros que consideramos imprescindibles para unha correcta 

formación do alumnado. 

 

 

6- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Aceptada a diversidade dos niveis de madurez entre o alumnado dunha aula, deseñaremos as 

estratexias adecuadas para resolver os problemas que dela se derivan e atender a esa diversidade 

con actividades e medios pertinentes. É evidente que o alumnado aprende de modos, formas e con 

ritmos diferentes, que a cantidade e calidade do aprendido tamén o é, pero especialmente que os 

mecanismos polos que se produce a aprendizaxe significativa, segundo a teoría cognitiva de Ausubel, 

son basicamente idénticos. 

Para conseguir que a diversidade non sexa un obstáculo, intentaremos desenvolver a autonomía 

progresiva dos alumnos, tanto no plano individual como no grupal. Para iso propoñemos actividades 
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que deben resolverse en equipos de traballo, así como a distribución de tarefas compartidas, 

responsabilidades no grupo, non sen por iso esquecer o traballo individual que nesa etapa debe 

formar parte do proceso de aprendizaxe do alumnado tendente a unha maior autonomía no proceso. 

En función desta proposta, deseñaremos en cada Unidade Didáctica actividades e propostas de 

traballo que permitan superar deficiencias de aprendizaxe (chamadas actividades de REFORZO) así 

como satisfacer a demanda de aquel grupo de alumnos que cunha maior madurez demanden niveis 

máis complexos (chamadas actividades de AMPLIACIÓN). 

a) As actividades de reforzo aparecerán en dous momentos da Unidade Didáctica: ó principio dela, 

onde se interroga sobre os aspectos máis básicos que deben dominar da ESO e que serven de punto 

de partida para a aprendizaxe de novos contidos e ó final de cada Tema no que se propoñerán 

algunhas actividades que vaian dirixidas a reafirmar conceptos, procedementos e actitudes que 

algúns dos alumnos do grupo non asimilaran ben. 

b) As actividades de ampliación irán dirixidas a aqueles alumnos que pola súa maior madurez 

intelectual necesiten problemas que lles permitan obter un maior rendemento no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe significativa. Estas actividades serán utilizadas a criterio do profesor, en 

función das súas necesidades educativas. Cada alumno debe aprender en función da súa capacidade 

e a isto se dirixe a diversidade de actividades e de criterios avaliadores. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Non está previsto realizalas, pois o programa resulta moi amplo e o tempo é necesario para o 

desenvolvemento do mesmo. Non obstante poderemos participar naquelas que organice o centro 

destinadas aos nosos alumnos. 

 

8. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

O fomento da lectura convértese nunha actividade prioritaria para comprender textos escritos, para 

redactar correctamente e para expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha área como Xeografía 

e Historia a falta de competencia lingüística convértese nun dos principais obstáculos. Parece, polo 

tanto, preciso fomentar a lectura para garantir a comprensión lingüística dos alumnos.  

- En primeiro lugar, potenciarase a lectura dos libros de texto así como as  páxinas específicas 

dedicadas á lectura.  

- Empregaranse textos  motivadores, normalmente de carácter narrativo ou periodístico, coa 

finalidade de que os alumnos aprendan non só a través do texto expositivo, senón tamén doutros 

tipos de texto. Así mesmo ensinaráselles aos alumnos a ler textos dun xeito pautado. Os alumnos 

aprenderán a situar os textos no seu contexto, e a seleccionar as ideas principais. Por outra banda 

aprenderán a realizar actividades de contraste de fontes e de integración da información de varias 

fontes.  

- En terceiro lugar promoverase que os alumnos lean un conxunto de informacións para que formen a 

súa propia opinión sobre temas polémicos  e de debatelos cos seus compañeiros.  

- En cuarto lugar intentarase que os  alumnos aprendan a identificar os aspectos subxectivos dos 

textos e a reflexionar sobre a función que cumpriron.   
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- En quinto lugar, proporcionaranse  actividades específicas de comprensión lectora para axudar aos 

alumnos a comprender o que len ao mesmo tempo que realizan actividades que os axudarán . Estas 

actividades de comprensión lectora poden ser de varios tipos:  

- actividades sobre o vocabulario más difícil ou específico.  

 - actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de forma explícita no texto.  

- actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións entre as ideas (causa - 

efecto, comparación, semellanza ... ). difíciles de descubrir polos alumnos, pois adoitan estar ocultos 

no texto.  

- actividades de realización de cadros, esquemas, táboas, etc., ferramentas que son moi útiles para 

comprender e estudar . 

 

9. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

As novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do proxecto educativo 

actual. Por unha banda, a aparición de Internet supuxo unha revolución na forma de procurar e tratar 

a información, ata o punto de que se ten convertido na principal fonte de información para case todos; 

por iso, cómpre que Iles ensinemos aos alumnos a manexar Internet e a aproveitar as posibilidades 

que ofrece para a nosa materia. As novas tecnoloxías ábrenlles novos camiños e formas de traballar 

na clase, que poden resultar motivadoras para os alumnos e moi potentes desde o punto de vista 

didáctico. As posibilidades de traballar coas novas tecnoloxías  son varias,  cada profesor pode elixir, 

segundo os seus gustos e necesidades 

- Pódese recorrer a Internet para buscar información sobre actividades ou diversos aspectos da 

materia 

- Pódense empregar recursos multimedia, con presentacións audiovisuais para cada un dos temas do 

libro. Estas presentacións poden proxectarse de dúas maneiras: ben nun encerado dixital, se o 

houbera,  ben simplemente cun ordenador e un canón. Estas presentacións poden  incluír 

animacións, vídeos, imaxes, esquemas, textos e actividades que poden proxectarse ao longo da 

explicación na clase e que, sen dúbida, farán máis rica e interesante a exposición. 

- Pódense empregar proxectos específicos de investigación en Internet: as WebQuests. Trátase de 

grandes propostas de investigación que os alumnos realizarán en grupo e que ocuparán varias 

clases. Cada investigación supón a elaboración dun traballo sobre un tema do curso cuxa información 

debe buscarse en Internet. As WebQuests poden servir para traballar algúns temas do curso cunha 

metodoloxía indagadora, diferente da tradicional metodoloxía expositiva común na nosa materia, ao 

mesmo tempo que lIes ensinan aos alumnos a procurar información en Internet e a traballar en grupo. 
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10. IINDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PORCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

 

Descritores 

 - Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes das unidades. 

-  Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado 

- Le e comenta textos 

- Redacta a resposta ás actividades e os traballos formulados 

- Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado 

- Respecta as normas de comunicación na clase 

- Obtén e elabora información da Rede 

- Coida a presentación do caderno de traballo e a execución dos actividades 

- Participa activamente en clase formulando preguntas; contestando a interrogantes; manifestando 

opinións 

- Respecta as intervencións en clase dos demais estudantes.  

-  Manifesta unha actitude atenta en clase e respectuosa coas indicacións do profesorado 

- Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando un esquema e confeccionando cadros comparativos  

- Compara informacións e interpreta imaxes, mapas e gráficos relativos aos diversos temas da 

xeografía 

- Utiliza datos estatísticos para obter información 

- Calcula as coordenadas xeográficas de España; e a porcentaxe que representa cada un dos 

territorios que a integran. 

-  Observa e deduce, a partir dun mapa físico, a que se debe a escasa influencia do mar e a elevada 

altitude media da Península. 

-  Observa e deduce, a partir dun mapa físico, cales son as características do relevo galego e de 

España 

-  Relaciona contidos: vínculos entre historia xeolóxica, rochedo e relevo. 

-  Explica feitos relativos ao relevo español 

-  Utiliza e traballa con mapas. Localiza en mapas os relevos montañosos e os principais cabos e 

golfos da Península 

- Elabora e comenta un perfil topográfico a partir dun mapa topográfico 

- Calcula: amplitudes térmicas anuais e o índice de aridez de De Martonne; e aplica os índices de 

aridez de Gaussen e de De Martonne 

- Explica feitos relativos ao clima español 

- Utiliza e traballa con mapas sinópticos de tempo, isotermas e isohietas 

- Localiza en mapas e comenta os diferentes dominios climáticos 

- Elabora e comenta climogramas 
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- Toma conciencia dos cambios producidos pola actividade humana no medio ambiente 

- Calcula: o caudal relativo e a irregularidade anual dun río e indica as unidades en que se mide o 

caudal absoluto e relativo dun río 

- Explica feitos relativos ás augas, a vexetación e o solo 

- Compara os bosques caducifolio, marcescente e perennifolio; e a landa coa maquia 

- Toma conciencia dos problemas ambientais e valora as medidas encamiñadas a conseguir un 

desenvolvemento sostible 

- Comprométese na mellora do medio 

- Entende como inflúen os distintos elementos do medio natural no poboamento e o hábitat, e nas 

actividades humanas 

- Sabe explicar o espazo rural e a súa diversidade 

- Compara as vantaxes e inconvenientes dos cambios nas técnicas e sistemas agrarios 

- Conoce as diferentes políticas agrarias 

- Conoce as características da actividade agraria, gandeira e pesca tradicional e actal 

- Compara as vantaxes e inconvenientes dos cambios nas técnicas e sistemas agrarios; dos cultivos 

forzados; dos usos tradicionais e dos novos usos no espazo rural 

- Conoce a política hidráulica 

- Conoce as diferentes paisaxes rurais 

- Toma conciencia dos cambios producidos pola actividade humana no contornoe é consciente das 

medidas para aforrar enerxía na vida cotiá e propón solucións para os problemas ambientais 

causados pola minaría e pola industria 

- Relaciona a localización dos principais depósitos de enerxía non renovable coas redes de transporte 

e as instalacións de transformación; e a suba do prezo do petróleo coa crise industrial española de 

1975 

- Explica as causas e as consecuencias do elevado consumo enerxético en España; os factores de 

localización das enerxías renovables; as consecuencias da elevada importación enerxética; as razóns 

da dependencia externa e escasa proxección exterior da industria española no período 1855-1975; os 

factores que propiciaron a implantación das primeiras industrias en Asturias, País Vasco, Cataluña e 

Madrid; e as causas da concentración e da difusión industrial. 

- Compara as vantaxes e inconvenientes das fontes de enerxía renovables e non renovables 

-Conoce as características dos diferentes sistemas de transporte e os impactos ambientales 

- Relaciona contidos: os principais problemas do sistema de transporte español coas actuacións da 

política de transporte para solucionalos; e os trazos que comparte o comercio polo miúdo tradicional 

moderno co tradicional clásico e o de libre servizo 

- Razoa sobre a relación entre un PIB elevado e un alto desenvolvemento económico 

Compara as tendencias de localización da industria e dos servizos 

- Explica a influencia dos factores físicos, económicos, demográficos e políticos na distribución da 

poboación; a influencia do crecemento natural e das migracións en cada etapa do crecemento da 

poboación española; a influencia na taxa de actividade das migracións, o dinamismo económico, a 
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duración da escolarización, o traballo da muller fóra do fogar e a idade da xubilación; e os factores 

que influíron na taxa de paro en España. 

-  Compara o censo co padrón municipal; a metodoloxía dos censos actuais e a dos censos por 

lumes; as migracións estacionais e temporais co éxodo rural; a emigración tradicional transoceánica e 

a europea; e as consecuencias das migracións exteriores tradicionais e actuais. 

-  Diferencia o crecemento natural e o crecemento real da poboación. 

-  Busca noticias sobre problemas relacionados co movemento natural da poboación; e sobre as 

migracións. 

-  Comenta textos xeográficos sobre o envellecemento demográfico. 

- Sabe calcular e interpretar taxas e índices demográficos 

- Conoce a evolución da mortalidade infantil; a evolución da esperanza de vida; a evolución das 

migracións interiores tradicionais; as migracións segundo o tamaño dos municipios; a evolución da 

estrutura por idade; e a evolución da poboación ocupada por sectores económicos. 

- Conoce a evolución da densidade de poboación en España; os saldos migratorios das migracións 

interiores actuais; e diferentes documentos sobre a inmigración estranxeira en España. 

- Elabora, comenta e compara pirámides de poboación de España  

- Toma conciencia dos cambios producidos pola actividade humana no contorno: recompila noticias 

sobre problemas urbanos relacionados coa deterioración ambiental. 

- Explica as razóns da importancia urbana das ciudades españolas  na Idade antiga, Media e de na 

Idade Moderna e contemporánea; e os trazos que miden a proxección internacional dunha cidade 

- Compara os barrios obreiros tradicionais e as colonias de Casas Baratas do período industrial; e os 

obxectivos e actuacións do urbanismo desde a segunda metade do século XIX ata a actualidade. 

-  Diferencia unha aglomeración urbano-industrial e unha urbanización difusa, e relaciónaas cunha 

etapa do proceso de urbanización 

- Distingue nunha imaxe os trazos propios dunha cidade; e describe a información que achegan 

imaxes sobre o plano, a trama, a edificación e os usos do solo da zona antiga no pasado e na 

actualidade. 

- Conoce a evolución das cidades españolas en 1900 e en 1970; e sobre as relacións entre a cidade 

central e os núcleos da área metropolitana na época industrial e postindustrial. 

- Comenta o plano urbano de Palma seguindo a técnica proporcionada no libro de texto 

- Explica as principais diferenzas entre as distintas vías seguidas polas comunidades para acceder á 

autonomía; o réxime de financiamento autonómico foral e común e como se garante a todas as 

comunidades un nivel de cobertura mínimo para os servizos fundamentais e o pagamento das 

competencias transferidas;  

- Conoce a información que achegan os diferentes indicadores para medir os desequilibrios 

territoriais;  

- Conoce a evolución dos desequilibrios territoriais no crecemento do PIB e da poboación, e a 

converxencia económica, demográfica e social entre as rexións españolas; frases relacionadas coa 

política rexional do Estado;  

- Entende os principais problemas da ordenación do territorio en España. 
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-  Compara os fondos da política de cohesión europea. 

-  Clasifica as comunidades autónomas españolas nas diferentes categorías de rexións europeas. 

-  Comenta textos xeográficos sobre artigos da Constitución española relativos ao financiamento 

autonómico.  

-  Elabora mapas sobre a división autonómica, a división provincial e os países fronteirizos de 

España. 

-  Comenta mapas dos incentivos rexionais. 

- Comenta unha táboa estatística sobre o progreso de España nos obxectivos da Estratexia Europa 

2020: crecemento intelixente, sostible e integrador+ 

- Relaciona contidos: cada un dos obxectivos da Estratexia Europa 2020 coa correspondente 

prioridade.  

-  Explica as causas e as consecuencias da dependencia enerxética da UE; os factores de 

localización das áreas industriais da UE; as causas da elevada urbanización da UE; o motivo da 

expansión superficial das cidades europeas; e os cambios nos desequilibrios territoriais da UE. 

-  Clasifica noticias relativas a temas europeos e á posición de España na UE; e clasifica os datos 

dunha táboa estatística sobre a posición de España na UE. 

-  Compara os trazos da estrutura agraria e pesqueira da UE; e as semellanzas e diferenzas entre a 

política rexional e a política de ordenación do territorio da UE. 

-  Compara mapas: os conxuntos rexionais da UE e a clasificación das rexións na política rexional. 

-  Realiza un eixe cronolóxico sobre o proceso de ampliación europeo 

- Utiliza índices para sacar conclusións sobre a posición relativa de España no mundo e as fortalezas 

e as debilidades de España no contexto internacional. 

-  Emprega datos estatísticos para xustificar a situación de España nas áreas mundiais. 

-  Comenta unha táboa estatística sobre diferenzas entre países pertencentes a distintas áreas 

mundiais.  

-  Razoa as vantaxes que ten para un país ter unha boa reputación exterior. 

-  Explica o papel que desempeñan na globalización os transportes, as comunicacións, o sistema 

capitalista e as organizacións e axentes internacionais. 

-  Clasifica a información proporcionada por unha táboa estatística sobre as distintas áreas mundiais. 

-  Compara a evolución do desenvolvemento humano nos países de alto desenvolvemento, 

emerxentes e de baixo desenvolvemento; e as fortalezas e debilidades que impulsan e limitan o 

poder dos países emerxentes no contexto internacional. 

-  Busca noticias sobre a globalización na súa dimensión política, económica, social, cultural e 

ambiental.  

-  Comenta gráficos sobre a axuda oficial ao desenvolvemento dos países do CAD (Comité de Axuda 

ao Desenvolvemento) e de España; e sobre a presenza exterior de España segundo os indicadores 

do IEPG. 

Indicadores 

- Indicador de logro baixo: Ter dificultades para explicalo. 

- Indicador de logro medio: Explicalo sen dificultade de forma sinxela. 
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- Indicador de logro alto: Explicalo ao máximo nivel de forma excelente. 

 

Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

A programación é revisada ao longo de todo o curso escolar nas sucesivas reunións do 

Departamento que se realizan mensualmente, con especial fincapé na reunión final, tralo remate do 

curso académico. 

 

A fin de avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, ofrécense unha serie de rúbricas ou 

instrumentos de axuda para reflexionar sobre catro aspectos fundamentais na práctica docente que 

son: 

  1.  Planificación. 

  2.  Motivación do alumnado. 

  3.  Desenvolvemento da ensinanza. 

  4.  Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 

1.  PLANIFICACIÓN 

 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

  1.  Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe 
previstos nas leis educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento desta. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da 
programación da aula tendo en conta as particularidades de cada un dos 
grupos de estudantes.   

  

  4.  Programa actividades e estratexias en función dos estándares de 
aprendizaxe.  

  

  5.  Planifica as clases de modo flexible, prepara actividades e recursos 
axustados á programación da aula e ás necesidades e aos intereses do 
alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de 
avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas. 

  

  7.  Coordínase co profesorado doutros departamentos que poidan ter 
contidos afíns á súa materia. 
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2.  MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 
 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
L

U
M

N
A

D
O

 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade.   

  2.  Considera situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, 
diálogos...). 

  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa 
funcionalidade.   

  

  4.  Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades 
encontradas.  

  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.   

  6.  Estimula a participación activa dos estudantes na clase.   

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados.   
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3.  DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA 
 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
E

M
E

N
T

O
 D

A
 E

N
S

IN
A

N
Z

A
 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha 
nova unidade ou tema con mapas conceptuais, esquemas... 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa 
coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e 
fóra das clases.   

  

  4.  Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada 
unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na 
aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación fluída 
cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e comprensible para 
os alumnos e as alumnas. 

  

  8.  Presenta actividades que permitan a adquisición dos estándares de 
aprendizaxe e as destrezas propias da etapa educativa. 

  

  9.  Presenta actividades de grupo e individuais.   
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4.  SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE 
 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 

S
E

G
U

IM
E

N
T

O
 E

 A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 D
O

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 E

N
S

IN
A

N
Z

A
- 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

X
E

 

  1.  Realiza a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a 
programación ao nivel dos estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.   

  3.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.     

  4.  Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas 
e como pode melloralas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos 
alumnos e das alumnas, e dá pautas para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito 
equilibrado a avaliación dos diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.   

  8.  Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos 
cando estes non foron alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron 
alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, do 
nivel dos estudantes, etc. 

  

11.  Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos 
estudantes e aos pais. 
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1. Introdución e contextualización 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño 2015 (DOG 29-VI-2015), marca como finalidade do 

Bacharelato: proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, 

coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á 

vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para 

acceder á educación superior. 

Obxectivos 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 

cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego. 

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. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

Historia da Arte 

Introdución 

Historia da Arte ten por obxecto de estudo a obra de arte como produto resultante da 

intelixencia, da creatividade e da actuación humanas, que se manifestaron de xeito diferente 

nas diversas sociedades e culturas ao longo do tempo. 

O estudo da historia da arte débelle achegar ao alumnado os coñecementos necesarios para a 

análise, a interpretación e a valoración da arte a través da linguaxe das formas e do 

pensamento visual. A obra de arte, xunto con outras fontes de coñecemento histórico, constitúe 

un valioso testemuño para coñecer a mentalidade, a cultura e a evolución das sociedades: é, 

daquela, imprescindible estudala no seu contexto histórico, social e cultural, incidindo á vez no 

feito de que as obras artísticas poden perdurar a través do tempo con usos e funcións sociais 

diferentes en cada época. Tampouco hai que esquecer que na sociedade actual, altamente 

tecnificada, o ámbito das artes plásticas tradicionais se viu agrandado coa achega doutras 

manifestacións procedentes das novas tecnoloxías e dos medios de comunicación visual, de 

maneira que o universo da imaxe forma parte da nosa realidade cotiá. 
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Proponse unha selección que permita unha aproximación xeral ao desenvolvemento da arte 

occidental, desde o nacemento do clasicismo na antigüidade grecorromana ata a arte 

contemporánea. Neste sentido, resulta preferible centrar o estudo nas características esenciais 

dos períodos, estilos ou correntes máis significativos da arte occidental, así como na súa 

evolución, a través da análise dun número limitado de obras representativas ou nomeadamente 

salientables, aínda que iso obrigue a renunciar de antemán a certos/as artistas e obras de 

interese indiscutible. 

A complexidade dos factores que interveñen na creación da obra de arte e a especificidade de 

cada linguaxe artística esixen utilizar un método de análise que integre distintas perspectivas, 

entre as que poden sinalarse, polo menos, a formal, a sociolóxica e a iconolóxica. A 

perspectiva formal oriéntase a ver, recoñecer e valorar a materialidade das formas artísticas 

como unha linguaxe específica, a descubrir os seus procesos e as técnicas de creación, a 

función ou as funcións para as que foron creadas, así como as concepcións estéticas que 

manifestan. A perspectiva sociolóxica aborda a relación entre os/as artistas e a os/as clientes, 

as persoas destinatarias da obra, as formas de patrocinio, a consideración social do/da artista, 

ou a demanda e o consumo de arte. Canto á perspectiva iconolóxica, parte da análise 

iconográfica para indagar no significado último que o/a autor/a da obra pretende transmitir. 

O coñecemento da historia da arte consolida nos alumnos e nas alumnas certos valores e 

actitudes fundamentais, como a tolerancia e o respecto polos valores e as crenzas das demais 

persoas, a capacidade de satisfacción ante a contemplación da arte, o respecto pola creación 

artística, aínda que non exento de espírito crítico, e de forma moi especial a valoración do 

patrimonio artístico e a responsabilidade da súa conservación, xa que se trata dun legado que 

se lles debe transmitir ás xeracións futuras. A materia é, xa que logo, rica en achegas ao 

coñecemento competencial. 

A competencia clave de conciencia e expresións culturais recibe un tratamento moi específico, 

relacionado cos contidos que son propios da historia da arte. A competencia social e cidadá 

desenvólvese tamén en tanto que a arte reflicte as ideoloxías, as estruturas económicas e 

políticas e as formas de organización social que conforman as sociedades. Ademais, as 

competencias lingüística, dixital e de aprender a aprender están presentes de maneira 
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constante na súa vertente máis instrumental, e deben 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 e procedementais da materia. 

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

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

á diversidade. Historia da Arte permite desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo 

individual e cooperativo estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes 

tipos de materiais, e integrando de xeito especial as TIC. 

 

2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de 

avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, 

competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de 

cualificación. 

Obxectivos 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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. 
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e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 

cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego. 

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. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

Competencias clave 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

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

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
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Aínda que desenvolvemos os contidos de toda a materia de Historia da Arte, faremos fincapé 

nas láminas recomendadas para as probas de selectividade, ante a situación extraordinaria con 

respecto á LOMCE dos dous últimos cursos. Subliñaremos en cada bloque as láminas que os 

alumnos deben coñecer necesariamente, e que se consideran o grao mínimo de consecución 

para superar a materia. 

 
Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica 

 

B1.1. Grecia, creadora da linguaxe clásica: principais manifestacións. 

HAB1.1.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo a 

partir de fontes históricas ou historiográficas. Temporalización: media hora de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas 

e as características esenciais da arte grega en relación co seu contexto histórico e cultural. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB1.1.2. Define o  concepto de orde arquitectónica e compara as tres ordes da arquitectura 

grega. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: Concretar que é a orde arquitectónica e diferenciar as tres ordes da arquitectura 

grega. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB1.1.3. Describe os tipos de templo grego, con referencia ás características arquitectónicas 

e a decoración escultórica. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: diferenciar os tipos de templo grego, as súas 

características arquitectónicas e a decoración escultórica. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB1.1.4. Describe as características do teatro grego e a función das súas partes. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar as características do teatro grego e a función das súas partes. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.  

  

HAB1.1.5. Explica a evolución da figura humana masculina na  escultura grega a partir do 

"Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" de Policleto e o "Apoxiomenos"  de Lisipo. Temporalización: 

quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar a 

evolución da figura humana masculina na  escultura grega. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B1.2. A función social da arte en Grecia 
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HAB1.2.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte grega, e a consideración 

social da arte e dos/das artistas. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar a función social da arte grega, especificando o 

papel desempeñado polos clientes e artistas, e as relacións entre eles. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B1.3.  Comentario  de  obras  de arte: Grecia. 

 

HAB1.3.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes obras arquitectónicas gregas:  

Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké e teatro de Epidauro. 

Temporalización: dúas horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de 

avaliación: comentarios de texto.   

 

HAB1.3.2.  Identifica,  analiza  e comenta as  seguintes esculturas gregas: Kouros de 

Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), unha metopa do Partenón 

(Fidias), Hermes con Dioniso neno (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de Samotracia, 

Venus de Milo e friso do altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea e Gea). 

Temporalización: tres horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de 

avaliación: comentarios de texto.   

 

B1.4. Visión do clasicismo en Roma. A arte na Hispania romana e na Gallaecia. 

 

HAB1.4.1. Explica as características esenciais da arte romana e a súa evolución no tempo a 

partir de fontes históricas ou historiográficas. Temporalización: media hora de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas 

e as características esenciais da arte romana en relación co seu contexto histórico e cultural. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB1.4.2. Especifica as achegas da arquitectura romana en relación coa grega. 

Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

explicar as achegas da arte romana, diferenciándoas das gregas. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB1.4.3. Describe as características e funcións dos principais tipos de edificio romanos. 

Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 



 Programación de Xeografía e Historia. Historia da Arte de 2º Bacharelato.  IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-

2019                                                                                                                                                           10 

 

explicar as características básicas que teñen os edificios romanos máis salientables. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB1.4.4. Compara o templo e o teatro romanos cos respectivos gregos. Temporalización: 

quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: diferenciar o 

templo romano do tempo grego. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas 

e exames visuais.   

 

HAB1.4.5. Explica os trazos principais da cidade romana a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: explicar a estrutura básica dunha cidade romana. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB1.4.6. Especifica as innovacións da escultura romana en relación coa grega. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar as diferenzas básicas entre as dúas esculturas. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB1.4.7. Describe as características xerais dos mosaicos e a pintura en Roma a partir dunha 

fonte histórica ou historiográfica. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as características básicas de mosaicos e pintura 

romanos. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B1.5.  Función  social  da  arte  en Roma. 

 

HAB1.5.1.  Especifica  quen  eran os/as  principais  clientes  da  arte romana, e a 

consideración social da arte e dos/das artistas. Temporalización: quince minutos de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: explicar a función social da arte romana, 

especificando o papel desempeñado polos clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B1.6.  Comentario  de  obras  de arte: Roma. 

 

HAB1.6.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes obras arquitectónicas romanas: Maison 

Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, basílica de Maxencio 

e Constantino en Roma, ponte de Alcántara,  acueduto de  Segovia,  arco de Tito en Roma e  

columna de Traxano en Roma. Temporalización: catro horas de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas 
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dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.   

 

HAB1.6.2.  Identifica,  analiza  e comenta as  seguintes esculturas romanas: Augusto de Prima 

Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relevo do Arco de Tito (detalle dos soldados co 

candelabro e outros obxectos do Templo de Xerusalén) e relevo da columna de Traxano. 

Temporalización: dúas horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de 

avaliación: comentarios de texto.   

 

B1.7.   Traballo  de   investigación sobre historia da arte.  

 

HAB1.7.1. Realiza un traballo de investigación sobre Fidias. Temporalización: media hora de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar a importancia de Fidias na 

construción da Acrópole de Atenas e o seu papel innovador na escultura. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: traballo de investigación en grupo. 

 

HAB1.7.2. Realiza un traballo de investigación sobre o debate acerca da autoría grega ou 

romana do grupo escultórico de "Laocoonte e os seus fillos". Temporalización: media hora de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar o por que do debate sobre 

a autoría do grupo escultórico “Laoconte e os seus fillos”. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: traballo de investigación en grupo. 

 

B1.8. Conservación do patrimonio: arte grecorromana. 

 
HAB1.8.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables da 

arte antiga que se conservan en Galicia. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo 

de consecución para superar a materia: presentar un traballo coas obras e as súas 

características máis destacadas da arte clásica en Galicia. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: traballo de investigación. individual. 

   
Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 

 

B2.1. Achega cristiá na arquitectura e na iconografía. 

 

HAB2.1.1. Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a súa evolución no 

tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas. Temporalización: media hora de clase. 

Grao mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións 
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estéticas e as características básicas da arte paleocristiá en relación co seu contexto histórico 

e cultural. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB2.1.2. Describe a orixe, as características e a función da basílica paleocristiá. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar os orixes romanos basílica, as súas características básicas e cal era a súa 

función. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB2.1.3. Describe as características e función dos baptisterios, mausoleos e  "martiria" 

paleocristiáns, e as súas partes. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as características básicas e as funcións dos 

baptisterios, mausoleos e “martiria” paleocristiáns. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB2.1.4. Explica a evolución da pintura e o mosaico na arte paleocristiá, con especial 

referencia á iconografía. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as características principais e significado dos 

mosaicos e pinturas paleocristiáns. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas 

escritas e exames visuais.   

 

B2.2. Arte bizantina. 

 

HAB2.2.1. Explica as características esenciais da arte bizantina a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais 

da arte bizantina en relación co seu contexto histórico e cultural. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB2.2.2.  Explica  a  arquitectura bizantina  a  través  da  igrexa  de Santa Sofía de 

Constantinopla. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: explicar as liñas básicas da arquitectura bizantina e clasificar, analizar e 

comentar a obra mencionada dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico).  Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas, exames 

visuais e comentarios de texto.   

 

HAB2.2.3. Describe as características do mosaico bizantino e dos temas iconográficos do 

Pantocrátor e a Virxe e a Déesis, así como a súa influencia na arte occidental. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 
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materia: explicas as características básicas do mosaico bizantino e dos temas iconográficos do 

Pantocrátor e a Virxe e a Déesis, así como a súa influencia na arte occidental. Procedementos 

e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B2.3. Comentario de obras de arte bizantina. 

 

HAB2.3.1.  Identifica,  analiza  e comenta o mosaico do Cortexo da emperatriz Teodora en San 

Vital de Rávena. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: clasificar, analizar e comentar a obra mencionada dende diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas, exames visuais e comentarios de texto.   

 

B2.4. Arte prerrománica. 

 

HAB2.4.1. Define o  concepto de arte prerrománica e especifica as súas manifestacións en 

España e en Galicia. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais 

da arte prerrománica en relación co seu contexto histórico e cultural. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB2.4.2.  Identifica  e  clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: San Pedro da 

Nave (Zamora), Santa María do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada (León), Santa 

Comba de Bande e San Miguel de Celanova (Ourense). Temporalización: dúas horas de clase. 

Grao mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras 

mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.   

 

B2.5. Configuración e desenvolvemento da  arte  románica. Igrexas e mosteiros. Iconografía 

románica. 

 

HAB2.5.1. Describe as características xerais da arte románica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais 

da arte románica en relación co seu contexto histórico e cultural. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

 

HAB2.5.2. Describe as características e as función das igrexas e dos mosteiros na arte 
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románica. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar as características básicas e as funcións esencias das igrexas e dos mosteiros 

románicos. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

Arquitectura do interior da Catedral de Santiago. 

 

HAB2.5.3. Explica as características da escultura e a pintura románicas, con especial 

referencia á iconografía. Temporalización: unha hora  de clase. Grao mínimo de consecución 

para superar a materia: explicar as características básicas da escultura e pintura románica e o 

seu significado. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames 

visuais. Esculturas de Praterías e o Pórtico da Gloria. 

 

B2.6.  Función social da  arte  románica. 

 

HAB2.6.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte románica. Temporalización: 

quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar a 

función social da arte románica, especificando o papel de clientes e artistas e as relacións entre 

eles. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

 

B2.7. Comentario de obras de arte románica. 

 

HAB2.7.1.  Identifica,  analiza  e comenta as esculturas románicas do Xuízo Final no tímpano 

de Santa Fe de Conques (Francia). Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar a obra mencionada dende 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto. 

 

B2.8.  Achega  do  Gótico:  expresión dunha cultura urbana. A catedral e a arquitectura civil. 

Modalidades escultóricas. Pintura italiana e flamenga, orixe da pintura moderna. 

 

HAB2.8.1. Describe as características xerais da arte gótica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas básicas e as características 

esenciais da arte gótica en relación co seu contexto histórico e cultural. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

 

HAB2.8.2. Describe as características e a evolución da arquitectura gótica e especifica os 
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cambios introducidos respecto á románica. Comezarase coas innovacións cara ao gótico. Os 

mosteiros cistercienses en Galicia, centrándose no mosteiro de Oseira. Temporalización: media 

hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as características 

básicas da arquitectura gótica e a súa diferenciación con respecto a románica. Procedementos 

e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. A Catedral de Reims (fachada 

occidental) e a Catedral de León. 

 

HAB2.8.3. Describe as características e  a  evolución da  escultura gótica, e especifica as 

súas diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura románica. 

Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

explicar as características básicas da escultura gótica e a súa diferenciación con respecto a 

románica. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

Anunciación e Visitación de Reims. 

 

HAB2.8.4. Recoñece e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento italiano 

respecto á pintura románica e bizantina. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo 

de consecución para superar a materia: explicar as innovacións do Trecento italiano con 

respecto a pintura do resto de Europa. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas 

escritas e exames visuais. 

 

HAB2.8.5. Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e cita algunhas obras dos 

seus principais representantes. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as innovacións básicas da pintura flamenga do 

século XIV. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

 

B2.9. Función social da arte gótica. 

 

HAB2.9.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte gótica, e a súa variación 

respecto ao románico. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución 

para superar a materia: explicar a función social da arte gótica, especificando o papel 

desempeñado por clientes e artistas e as relacións entre eles. Procedementos e instrumentos 

de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

 

B2.10.  Comentario  de  obras  de arte gótica. 

 

HAB2.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas cistercienses e 

góticas: interior do Mosteiro de Oseira, fachada occidental da catedral de Reims, interior da 
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planta superior da Sainte Chapelle de París. Temporalización: unha hora de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras 

mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto. 

 

HAB2.10.2. Identifica, analiza e comenta o grupo da Anunciación e a Visitación da catedral 

de Reims. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: clasificar, analizar e comentar o grupo de obras mencionadas dende diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e 

instrumentos de avaliación: comentarios de texto. 

 

HAB2.10.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas góticas: escena de "A fuxida a 

Exipto" e “O pranto ante Cristo morto” de Giotto, na Capela Scrovegni de Padua, "Matrimonio 

Arnolfini", de Jan Van Eyck, "O descendemento da cruz", de Roger van der Weyden, e o 

"Xardín das Delicias, de Hieronymus Bosch. Temporalización: dúas horas de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras 

mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto. 

 

B2.11. O peculiar desenvolvemento artístico da Península Ibérica. Arte hispanomusulmá. O 

Románico no Camiño de Santiago. O Gótico e a súa longa duración. 

 

HAB2.11.1. Explica as características e evolución da arte románica e gótica en España. 

Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

explicar a evolución da arte románica e gótica en España. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais. 

 

HAB2.11.2. Explica as características xerais da arte islámica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. Temporalización: media hora de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: explicar as características básicas da arte islámica. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

 

HAB2.11.3. Describe os trazos esenciais da  mesquita e  o  pazo islámico. Temporalización: 

quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar os 

características básicas da mesquita e do pazo islámico. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais. 
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HAB2.11.4. Explica a evolución da arte hispanomusulmá. Temporalización: quince minutos de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar a evolución da arte 

hispanomusulmá. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames 

visuais. 

 

HAB2.11.5. Explica as características da arte mudéxar e especifica, con exemplos de obras 

concretas, as diferenzas entre o mudéxar popular e o cortesán. Temporalización: quince 

minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as 

características básicas da arte mudéxar, diferenciando o popular do cortesán. Procedementos 

e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

 

B2.12.  Comentario  de  obras  de arte medieval española. 

 

HAB2.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas románicas: San 

Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín  de  Frómista e  a  catedral de Santiago de 

Compostela. Temporalización: hora e media de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e 

instrumentos de avaliación: comentarios de texto. 

 

HAB2.12.2. Identifica, analiza e comenta as  seguintes esculturas románicas: "A dúbida de 

San Tomé", no ángulo do claustro de San Domingos de Silos (Burgos), "Última cea" do capitel 

historiado do claustro de San Xoán da Peña (Huesca) e fachada de Praterías e Pórtico da 

Gloria da catedral de Santiago. Temporalización: hora e media de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas 

dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto. 

 

HAB2.12.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas murais románicas: bóveda da 

Anunciación aos pastores no Panteón Real de San Isidoro de León, e ábsida de San Clemente 

de Tahull (Lleida). Temporalización:  hora e media de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e 

instrumentos de avaliación: comentarios de texto. 

 

HAB2.12.4. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada 

occidental e interior da catedral de León, interior da catedral de Barcelona, e interior da igrexa 
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de San Xoán dos Reis, de Toledo. Temporalización: hora e media de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas 

dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto. 

 

HAB2.12.5. Identifica, analiza e comenta as  seguintes esculturas góticas: tímpano da 

Portada do Sarmental da catedral de Burgos, e retablo de Gil de Siloé, na Cartuxa de 

Miraflores (Burgos). Temporalización: hora e media de clase. Grao mínimo de consecución 

para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e 

instrumentos de avaliación: comentarios de texto. 

 

HAB2.12.6. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras hispanomusulmás: Mesquita de 

Córdoba, Aljafería de  Zaragoza, Giralda de Sevilla e Alhambra de Granada. Temporalización: 

hora e media de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar 

e comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de 

texto. 

 

B2.13.  Traballo  de  investigación sobre historia da arte. 

 

HAB2.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o tratamento iconográfico e o 

significado da visión apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final na arte medieval. Temporalización: 

media hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar o 

tratamento que se lle da desde o punto de vista iconográfico e o significado da visión 

apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final. Procedementos e instrumentos de avaliación: traballo de 

investigación en grupo. 

 

B2.14. Conservación do patrimonio: arte medieval. 

 

HAB2.14.1. Explica a importancia da arte románica no Camiño de Santiago. Temporalización: 

media hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar a 

importancia da arte románica ao longo de todo o Camiño de Santiago. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

 

HAB2.14.2. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables de 

arte medieval que se conservan en Galicia. Temporalización: media hora de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: confeccionar un catálogo, con breves 
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comentarios, das obras máis importantes e destacadas da arte medieval galega. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: traballo de investigación individual. 

 

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 

 

B3.1. Renacemento. Patróns e artistas. Orixe e desenvolvemento da nova linguaxe en 

arquitectura, escultura e pintura. Achegas de grandes artistas do Renacemento italiano. 

 

HAB3.1.1. Explica as características esenciais do Renacemento italiano  e  a  súa  

periodización a partir de fontes históricas ou historiográficas. Temporalización: quince minutos 

de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as características esenciais da arte renacentista en relación co seu 

contexto histórico e cultural. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

HAB3.1.2. Especifica as características da arquitectura renacentista italiana e explica a súa 

evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. Temporalización: quince minutos de clase. 

Grao mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as características 

esenciais da arquitectura renacentista e a súa evolución. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.1.3. Especifica as características da escultura renacentista italiana e explica a súa 

evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. Temporalización: quince minutos de clase. 

Grao mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as características 

esenciais da escultura renacentista e a súa evolución. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.1.4. Especifica as características da pintura renacentista italiana e explica a súa 

evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. Temporalización: quince minutos de clase. 

Grao mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as características 

esenciais da pintura renacentista e a súa evolución. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.1.5. Compara  a  pintura italiana do Quattrocento coa dos pintores góticos flamengos 

contemporáneos. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: recoñecer e diferenciar a pintura italiana do século XV coa flamenga 

contemporánea. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames 

visuais.   
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HAB3.1.6. Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento e cita os artistas máis 

representativos. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: explicar as características básicas da pintura veneciana do Cinquecento. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B3.2.  Función  social  da  arte  no Renacemento. 

 

HAB3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no Renacemento italiano e as novas 

reivindicacións dos artistas en relación co seu recoñecemento social e a natureza do seu labor. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar a función social da arte renacentista, especificando o papel desempeñado 

polos clientes e artistas, e as relacións entre eles. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B3.3.  Comentario  de  obras  de arte: arte do Renacemento. 

 

HAB3.3.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Renacemento 

italiano: cúpula de Santa María das Flores e interior da igrexa de San Lorenzo, ambas en 

Florencia e de Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi en  Florencia, de  Michelozzo; fachada de 

Santa María Novella e do pazo Rucellai, ambos en Florencia e de Alberti; templo de San 

Pietro  in  Montorio en  Roma,  de Bramante; cúpula  e  proxecto de planta de San Pedro do 

Vaticano, de Michelangelo; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta e Vignola; Villa Capra 

(Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. Temporalización: tres horas de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas 

dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.   

 

HAB3.3.2.  Identifica,  analiza  e comenta as  seguintes esculturas do Renacemento italiano: 

primeiro panel da "Porta do Paraíso" (da creación do mundo á expulsión do Paraíso), de 

Ghiberti; “David” e "Gattamelata", de Donatello; "Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as 

tumbas mediceas, de Michelangelo; "O rapto das sabinas", de Giambologna. Temporalización: 

dúas horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e 

comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de 

texto.   

 

HAB3.3.3.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes pinturas do Renacemento italiano:  "O  

tributo da moeda" e A "Trinidade", de Masaccio; "Anunciación" do Convento de San Marcos en 
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Florencia, de Fra Angelico; "Madonna do Duque de Urbino", de Piero della Francesca; "A Virxe 

das rochas", "A última cea" e "A Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A Escola de Atenas" de 

Rafael; a bóveda e o "Xuízo  Final"  da  Capela  Sixtina, de Michelangelo; "A tempestade", de 

Giorgione; "Venus de Urbino" e "Carlos V en Mühlberg", de Tiziano;  "O  lavatorio",  de  

Tintoretto; "As vodas de Caná", de Veronés. Temporalización: cinco horas de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras 

mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.  

B3.4.   A   recepción  da   estética renacentista na Península Ibérica. 

 

HAB3.4.1. Especifica as características peculiares do Renacemento español en comparación 

co italiano. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais 

da arte renacentista española en relación co seu contexto histórico e cultural. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.4.2.  Describe  a  evolución da arquitectura renacentista española. Temporalización: 

quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as 

características esenciais da arquitectura renacentista española e a súa evolución. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.4.3. Explica a peculiaridade da escultura renacentista española. Temporalización: quince 

minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as 

características esenciais da escultura renacentista española e a súa evolución. Procedementos 

e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.4.4. Explica as características da pintura de El Greco a través dalgunhas das súas obras 

máis representativas. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución 

para superar a materia: explicar as características esenciais da pintura de El Greco. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B3.5.  Comentario  de  obras  de arte: arte española do Renacemento. 

 

HAB3.5.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Renacemento 

español: fachada da Universidade de Salamanca; pazo de Carlos V na Alhambra de Granada, 

de Pedro Machuca; mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 

Temporalización: dúas horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, 
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formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de 

avaliación: comentarios de texto.   

 

HAB3.5.2.  Identifica,  analiza  e comenta as  seguintes obras  escultóricas do Renacemento 

español: "Sacrificio de Isaac" do retablo de San Bieito de Valladolid, de Alonso Berruguete; 

"Santo enterro", de Juan de Juni. Temporalización: unha hora de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas 

dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.   

 

HAB3.5.3.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes pinturas de El Greco: "O expolio", "A 

Santa Liga" ou "Adoración do nome de Xesús", "O martirio de San Mauricio", "O enterro do 

Señor de Orgaz", "A adoración dos pastores", "O cabaleiro da man no peito". Temporalización: 

dúas horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e 

comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de 

texto.   

 

B3.6. Unidade e diversidade do Barroco. Linguaxe artística ao servizo do poder civil e 

eclesiástico. Urbanismo barroco. Igrexas e pazos. Principais tendencias. 

 

HAB3.6.1. Explica as características esenciais do Barroco. Temporalización: quince minutos 

de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as características esenciais da arte barroca en relación co seu 

contexto histórico e cultural. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

HAB3.6.2. Especifica as diferenzas entre a concepción barroca da arte e a renacentista. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar as diferentes características entre as concepcións da arte barroca e 

renacentista. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.6.3. Compara a arquitectura barroca coa renacentista. Temporalización: quince minutos 

de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as diferentes 

características entre a arquitectura barroca e renacentista. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais.   
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HAB3.6.4. Explica as características xerais do urbanismo barroco. Temporalización: quince 

minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as 

características esenciais do urbanismo barroco. Procedementos e instrumentos de avaliación: 

probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.6.5. Compara a escultura barroca coa renacentista a través da representación de 

"David" por Michelangelo e por Bernini. Temporalización: quince minutos de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: explicar as diferentes características entre a 

escultura barroca e renacentista. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas 

e exames visuais.   

 

HAB3.6.6. Describe as características xerais da pintura barroca e especifica as diferenzas 

entre a Europa católica e a protestante. Temporalización: quince minutos de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: explicar as características esenciais da pintura 

barroca católica e protestante. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

HAB3.6.7. Distingue e caracteriza as grandes tendencias da pintura barroca en Italia e os seus 

principais representantes. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as características esenciais da pintura barroca en 

Italia. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.6.8. Especifica as peculiaridades da pintura barroca flamenga e holandesa. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar as características esenciais da pintura flamenga e holandesa. Procedementos 

e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B3.7.  Función  social  da  arte  no Barroco. 

 

HAB3.7.1. Describe o papel desempeñado no século XVIII polas academias en toda Europa e, 

en particular, polo Salón de París. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar  a función social da arte especificando o papel 

desempeñado por patróns, academias, clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B3.8.  Comentario de obras de arte: arte no barroco. 
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HAB3.8.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Barroco 

europeo do século XVII: fachada de San Pedro do Vaticano, de Carlo Maderno;  columnata da  

praza  de  San Pedro  do  Vaticano,  de  Bernini; San Carlos das Catro Fontes en Roma, de 

Borromini; Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart e Le Nôtre. Temporalización: dúas 

horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e 

comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de 

texto.     

 

HAB3.8.2.  Identifica,  analiza  e comenta as  seguintes esculturas de Bernini: "David", "Apolo" 

e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa", "Cátedra de San Pedro". Temporalización: dúas horas 

de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar 

as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

HAB3.8.3.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes pinturas do Barroco europeo do século 

XVII: "Vocación de San Mateo" e "Morte da Virxe", de Caravaggio; "Triunfo de Baco e Ariadna", 

na bóveda do pazo Farnese de Roma, de Annibale Carracci; "Adoración do nome de Xesús", 

bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); "Adoración dos Magos", "As tres Grazas" e 

"O xardín do Amor", de Rubens; "A  lección de  anatomía do doutor Tulpy", "A rolda 

nocturna", de Rembrandt. Temporalización: catro horas de clase. Grao mínimo de consecución 

para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e 

instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

B3.9. Barroco hispánico. Urbanismo e arquitectura. Imaxinaría barroca. Achega da pintura 

española:  grandes  figuras  do  Século de Ouro. 

 

HAB3.9.1. Explica as características do urbanismo barroco en España e a evolución da 

arquitectura española durante o século XVII. Esta unidade substituirase polo barroco 

compostelán, analizando a obra de Domingo de Andrade (torre do reloxo da Catedral de 

Santiago), Fernando de Casas (fachada do Obradoiro) e Simón Rodríguez (fachada do 

convento de Santa Clara de Santiago). Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo 

de consecución para superar a materia: explicar as características esenciais do barroco 

compostelán. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.9.2. Explica as características da imaxinaría barroca española do século XVII e compara 

a escola castelá coa andaluza. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as características esenciais da imaxinaría barroca 



 Programación de Xeografía e Historia. Historia da Arte de 2º Bacharelato.  IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-

2019                                                                                                                                                           25 

 

castelá e andaluza do século XVII. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas 

escritas e exames visuais.   

 

HAB3.9.3. Explica as características xerais da pintura española do século XVII. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar as características esenciais da pintura barroca española do século XVII. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.9.4. Describe as características e evolución da pintura de Velázquez a través dalgunhas 

das súas obras máis significativas. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as características esenciais e as distintas etapas 

da pintura de Velázquez. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

B3.10.  Comentario  de  obras  de arte: arte española do Barroco. 

 

HAB3.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Barroco 

español do século XVII: Praza Maior de Madrid, de Xoán Gómez de Mora; Retablo de Santo 

Estevo de Salamanca, de Churriguera. Temporalización: unha hora de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas 

dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

HAB3.10.2. Identifica, analiza e comenta as  seguintes esculturas do  Barroco  español  do  

século XVII:  "Piedad", de  Gregorio Fernández; "Inmaculada do facistol", de Alonso Cano; 

"Magdalena penitente", de Pedro de Mena. Temporalización: unha hora de clase. Grao mínimo 

de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas 

dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

HAB3.10.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas españolas do Barroco español 

do século XVII: "Martirio de San Filipe", "O soño de Xacob" e "O zambro", de Ribera; 

"Bodegón" do Museo do Prado, de Zurbarán; "O augador de Sevilla, "Os borrachos", "A fragua 

de Vulcano", "A rendición de Breda", "O Príncipe Baltasar Carlos a cabalo", "A Venus do 

espello", "As meninas" e "As fiandeiras", de Velázquez; "A Sagrada Familia do paxariño", "A 

Inmaculada de El Escorial", "Os nenos da concha" e  "Nenos xogando aos dados", de Murillo. 

Temporalización: catro horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de 

avaliación: comentarios de texto.     
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B3.11. Século XVIII. Mantemento do Barroco. Refinamento rococó. Neoclasicismo e 

Romanticismo. 

 

HAB3.11.1. Explica o século XVIII como época de coexistencia de vellos  e  novos estilos 

artísticos nun contexto histórico de cambios profundos. Temporalización: quince minutos de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as concepcións estéticas 

e as características esenciais da última etapa do Barroco e os primeiros pasos no 

Neoclasicismo e Romanticismo no século XVIII. Procedementos e instrumentos de avaliación: 

probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.11.2. Compara o Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferente concepción da vida 

e a arte que encerran. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución 

para superar a materia: explicar as diferenzas básicas entre o Barroco tardío e o Rococó. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.11.3. Explica as razóns do xurdimento do Neoclasicismo e as súas características 

xerais en arquitectura, escultura e pintura. Temporalización: quince minutos de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: explicar por que xorde o neoclasicismo e as 

súas características esenciais. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

HAB3.11.4. Comenta a escultura neoclásica  a  través  da  obra  de Canova. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar as características fundamentais da escultura neoclásica. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.11.5. Especifica as posibles coincidencias entre o Neoclasicismo e o Romanticismo na 

pintura de David. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: explicar as características fundamentais das pinturas neoclásica e 

romántica. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.11.6. Distingue  entre  a corrente tradicional e a clasicista da arquitectura barroca 

española do século XVIII. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as diferenzas básicas entre a corrente tradicional 

e a clasicista da arquitectura barroca española do século XVIII. Procedementos e instrumentos 

de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB3.11.7. Explica a figura de Salzillo como derradeiro representante da imaxinaría relixiosa 

española en madeira policromada. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 
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consecución para superar a materia: explicar as características fundamentais das esculturas de 

Salzillo. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

B3.12.  Comentario  de  obras  de arte: arte do século XVIII. 

 

HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do século XVIII: 

fachada do Hospicio de San Fernando de Madrid, de  Pedro de  Ribera; fachada do 

Obradoiro da catedral de Santiago de Compostela, de Casas e Novoa; Pazo Real de Madrid, 

de Juvara e Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo do Prado en Madrid, de Juan de 

Villanueva. Temporalización: dúas horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de 

avaliación: comentarios de texto.     

 

HAB3.12.2. Identifica, analiza e comenta as  seguintes obras  escultóricas do século XVIII: "A 

oración no horto", de Salzillo; "Eros e Psique" e "Paulina Bonaparte", de Canova. 

Temporalización: unha hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de 

avaliación: comentarios de texto.     

 

HAB3.12.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de David: "O xuramento dos 

Horacios" e "A morte de Marat". Temporalización: unha hora de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas 

dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

B3.13.  Traballo  de  investigación en historia da arte. 

 

HAB3.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o proceso de construción da nova 

basílica de San Pedro do Vaticano ao longo dos séculos XVI e XVII. Temporalización: media 

hora de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar o o proceso de 

construción da nova basílica de San Pedro do Vaticano ao longo dos séculos XVI e XVII. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: traballo de investigación en grupo. 

 

B3.14. Conservación do patrimonio: arte moderna. 

 

HAB3.14.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras  máis  salientables  

da  arte dos séculos XVI ao XVIII que se conservan en Galicia. Temporalización: media hora de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: presentar un traballo coas obras e 
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as súas características máis destacadas da arte dos séculos XVI ao XVIII en Galicia. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: traballo de investigación individual. 

 

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación 

 

B4.1. A figura de Goya. 

 

HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de Goya como pintor e gravador, desde a súa chegada 

á Corte ata o seu exilio final en Bordeos. Temporalización: quince minutos de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as as características 

esenciais das distintas etapas de Goya. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas 

escritas e exames visuais.   

 

HAB4.1.2. Compara a visión de Goya nas series de gravados "Os caprichos" e "Os disparates 

ou proverbios". Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: explicar a visión goyesca de caprichos e disparates. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B4.2.  Comentario  de  obras  de arte: Goya. 

 

HAB4.2.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes obras de Goya: "O parasol", "A familia 

de Carlos IV", "O 2 de maio de 1808 en Madrid" ("A loita cos mamelucos"), "Os  fusilamentos 

do  3  de maio de 1808"; desastre nº 15 ("E non hai remedio") da serie "Os desastres da 

guerra"; "Saturno devorando un fillo" e "A leiteira de Burdeos". Temporalización: tres horas de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as 

obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

B4.3. A Revolución Industrial e o impacto dos novos materiais na arquitectura. Do Historicismo 

ao Modernismo. A Escola de Chicago. Nacemento do urbanismo moderno. 

 

HAB4.3.1. Describe as características e a evolución da arquitectura do ferro no século XIX, en 

relación cos avances e as necesidades da revolución industrial. Temporalización: quince 

minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as 

características esenciais da arquitectura do ferro do século XIX. Procedementos e instrumentos 

de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB4.3.2. Explica as diferenzas entre enxeñeiros e arquitectos na primeira metade do século 
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XIX. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar as diferenzas básicas entre arquitectos e enxeñeiros na primeira metade do 

XIX. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB4.3.3. Explica as características  do  neoclasicismo arquitectónico durante o Imperio de 

Napoleón. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais 

da arte neoclásica en relación co seu contexto histórico e cultural. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB4.3.4. Explica as características do historicismo en arquitectura e a súa evolución cara ao 

eclecticismo. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais 

do historicismo en arquitectura e a súa evolución. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB4.3.5. Explica as características e principais tendencias da arquitectura modernista. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arquitectura modernista. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

HAB4.3.6. Especifica as achegas da Escola de Chicago á arquitectura. Temporalización: 

quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e 

explicar as achegas da Escola de Chicago. Procedementos e instrumentos de avaliación: 

probas escritas e exames visuais.   

 

HAB4.3.7. Describe as características e os obxectivos das remodelacións urbanas de París, 

Barcelona e Madrid na segunda metade do século XIX. Temporalización: quince minutos de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as características 

esenciais do urbanismo en París, Madrid e Barcelona na segunda metade do século XIX. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B4.4.  Comentario  de  obras  de arte: arquitectura do século XIX. 

 

HAB4.4.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes obras arquitectónicas:  templo  da  

Madalena en París, de Vignon; Parlamento de Londres, de Barry e Pugin; Au- ditorio de 
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Chicago, de Sullivan e Adler; torre Eiffel de París; templo da Sagrada Familia en Barcelona, de 

Gaudí. Temporalización: dúas horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de 

avaliación: comentarios de texto.     

 

B4.5. Evolución da pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo e Simbolismo. Os 

postimpresionistas, xerme das vangardas pictóricas do século XX.  

 

HAB4.5.1. Describe as características do Romanticismo na pintura e distingue entre o 

romanticismo da liña de Ingres e o romanticismo da cor de Gericault e Delacroix. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais do 

Romanticismo na pintura. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

HAB4.5.2. Compara as visións románticas da paisaxe en Constable e Turner. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar as diferenzas básicas entre as paisaxes de Constable e Turner. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB4.5.3. Explica o Realismo e a súa aparición no contexto dos cambios sociais e culturais de 

mediados do século XIX. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 

características esenciais do Realismo. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas 

escritas e exames visuais.   

 

HAB4.5.4.  Compara  o  Realismo co Romanticismo. Temporalización: quince minutos de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as diferenzas básicas 

entre o realismo e o Romanticismo. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas 

escritas e exames visuais.   

 

HAB4.5.5. Describe as características xerais do Impresionismo e o Neoimpresionismo. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais do 

Impresionismo e o Neoimpresionismo. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas 

escritas e exames visuais.   
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HAB4.5.6. Define o  concepto de postimpresionismo e especifica as achegas de Cézanne e 

Van Gogh como precursores das grandes correntes artísticas do século XX. Temporalización: 

quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e 

explicar as concepcións estéticas e as características esenciais do Postimpresionismo. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB4.5.7.  Explica  o  Simbolismo de finais do século XIX como reacción fronte ao Realismo e 

ao Impresionismo. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución 

para superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais do Simbolismo. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

B4.6.  Función  social  da  arte  no século XIX. 

 

HAB4.6.1. Explica os cambios que se  producen no  século  XIX  nas relacións entre artistas e 

clientes, referidos á pintura. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar a función social da arte do século XIX, 

especificando o papel desempeñado polos clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B4.7.  Comentario  de  obras  de arte: o século XIX. 

 

HAB4.7.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes pinturas do século XIX: "O baño turco", 

de Ingres; "A balsa da Medusa", de Gericault; "A liberdade guiando ao pobo",  de  Delacroix;  

"O  carro  de feo", de Constable; "Chuvia, vapor e velocidade", de Turner; "O enterro de 

Ornans", de Courbet; "O ánxelus", de Millet; "Almorzo sobre a  herba",  de  Manet;  "Impresión, 

sol nacente" e a serie sobre a Catedral de Ruán, de Monet; "Le Moulin de la Galette", de 

Renoir; "Unha tarde de domingo na Grande Jatte", de Seurat; "Xogadores de cartas" e 

"Natureza morta con froiteiro”, de Cézanne; "A noite estrelada" e "O  segador", de Van Gogh; 

"Visión despois do sermón" e "O mercado" ("Ta matete"), de Gauguin. “A tarde de domingo na 

Grande Jatte” de Seurat. Temporalización: cinco horas de clase. Grao mínimo de consecución 

para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e 

instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

B4.8.  Escultura:  mantemento  do clasicismo. Rodin. 
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HAB4.8.1. Relaciona a produción e o academicismo dominante na escultura do século XIX 

coas transformacións levadas a cabo nas cidades (monumentos conmemorativos en prazas, 

parques e avenidas, e esculturas funerarias nos novos cemiterios). Temporalización: quince 

minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as 

características esenciais da escultura so século XIX en relación co seu contexto histórico e 

cultural. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

HAB4.8.2. Explica as características da renovación escultórica emprendida por Rodin. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: recoñecer e explicar as concepcións estética e as características esenciais da 

escultura de Rodin. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames 

visuais.   

 

B4.9.  Comentario  de  obras  de arte: século XIX. 

 

HAB4.9.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes obras de Rodin:  "O  pensador" e  "Os  

burgueses de Calais". Temporalización: unha hora de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e 

instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

B4.10.  Traballo  de  investigación en historia da arte. 

 

HAB4.10.1. Realiza un traballo de investigación sobre as exposicións universais do século XIX 

e a súa importancia desde o punto de vista arquitectónico. Temporalización: quince minutos de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar a importancia das 

exposicións universais dende o punto de vista arquitectónico. Procedementos e instrumentos 

de avaliación: traballo de investigación en grupo. 

 

HAB4.10.2. Realiza un traballo de investigación sobre a influencia da fotografía e o gravado 

xaponés no desenvolvemento do Impresionismo,  con  referencias  a  obras concretas. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar a influencia da fotografía e o gravado xaponés no Impresionismo. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: traballo de investigación en grupo. 

B4.11. Conservación do patrimonio: arte do século XIX. 

 

HAB4.11.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables da 



 Programación de Xeografía e Historia. Historia da Arte de 2º Bacharelato.  IES Otero Pedrayo – Ourense. 2018-

2019                                                                                                                                                           33 

 

arte do século XIX que se conservan en Galicia. Temporalización: quince minutos de clase. 

Grao mínimo de consecución para superar a materia: presentar un traballo coas obras e as 

súas características máis destacadas da arte do século XIX en Galicia. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: traballo de investigación. individual. 

 

Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX 

 

B5.1. O fenómeno das vangardas nas artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo e Surrealismo.  

 

HAB5.1.1. Define o  concepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de 

cambios na sociedade da época e a liberdade creativa dos/das artistas iniciada na centuria 

anterior. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar 

a materia: explicar o concepto de vangarda artística en relación co seu contexto histórico e 

cultural. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB5.1.2. Describe a orixe e as características do Fauvismo. Temporalización: quince 

minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar as 

características esenciais da arte fauvista en relación co seu contexto histórico e cultural. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as características do Cubismo, distinguindo 

entre o Cubismo analítico e o sintético. Temporalización: quince minutos de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as características 

esenciais da arte cubista en relación co seu contexto histórico e cultural. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB5.1.4. Describe o ideario e os principios do futurismo. Temporalización: quince minutos de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as 

características esenciais da arte futurista en relación co seu contexto histórico e cultural. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB5.1.5. Identifica os antecedentes do expresionismo no século XIX, explica as súas 

características xerais e especifica as diferenzas entre os grupos alemáns "A ponte" e "O 

xinete azul". Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: explicar as características dos antecendentes do expresionismo e os seus 

grupos en relación co seu contexto histórico e cultural. Procedementos e instrumentos de 
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avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB5.1.6. Describe o proceso de xestación e as características da pintura abstracta, 

distingue a vertente cromática e a xeométrica, e especifica algunhas das súas correntes máis 

significativas, como o Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo. Temporalización: quince 

minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar 

as características esenciais da arte abstracta, vertentes e correntes en relación co seu 

contexto histórico e cultural. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

HAB5.1.7. Describe as características do Dadaísmo como actitude provocadora nun contexto 

de crise. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar 

a materia: recoñecer e explicar as características esenciais da arte dadaísta en relación co seu 

contexto histórico e cultural. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

HAB5.1.8. Explica a  orixe, as características e os obxectivos do Surrealismo. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: recoñecer e explicar as características esenciais da arte surrealista en relación co seu 

contexto histórico e cultural. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

HAB5.1.9. Explica a importancia dos pintores españois Picasso, Miró e Dalí no 

desenvolvemento das vangardas artísticas. Temporalización: quince minutos de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as características 

esenciais dos pintores Picasso, Miró e Dalí en relación co seu contexto histórico e cultural. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB5.1.10. Explica a renovación temática, técnica e formal da escultura na primeira metade 

do século XX, distinguindo as obras relacionadas coas vangardas pictóricas e as que utilizan 

recursos ou linguaxes independentes. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo 

de consecución para superar a materia: recoñecer e explicar as características esenciais da 

escultura na primeira metade do século XX en relación co seu contexto histórico e cultural. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B5.2.  Comentario  de  obras  de arte: a plástica na primeira metade do século XX. 
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HAB5.2.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes obras: "A alegría de vivir", de Matisse; 

"As señoritas de Aviñón", "Retrato de Ambroise Vollard", "Natureza morta con cadeira de reixa 

de cana" e "Guernica", de Picasso; "A cidade que emerxe", de Boccioni; "O berro", de Munch; 

"A rúa", de Kirchner; "Primeira Acuarela abstracta", "Lírica" e "Sobre branco II", de  

Kandinsky;  "Cadrado  negro", de Malevich; "Táboa número 1", de Mondrian; "A fonte” e 

“L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "O elefante das Celebes", de Ernst; "A chave dos campos", de 

Magritte; "O entroido de Arlequín" e "Mulleres e paxaros á luz da lúa", de Miró; "O xogo 

lúgubre" e "A persistencia da memoria", de Dalí. Temporalización: seis horas de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras 

mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

HAB5.2.2.  Identifica,  analiza  e comenta as  seguintes obras  escultóricas: "O profeta", de 

Gargallo; "Formas únicas de continuidade no espazo", de Boccioni; "Fonte", de Duchamp; 

"Muller peiteándose ante un espello", de Xulio González; "Mademoiselle Pogany I", de 

Brancusi; "Lagosta, nasa e cola de peixe", de Calder; "Figura reclinada", de Henry Moore. 

Temporalización: tres horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de 

avaliación: comentarios de texto.     

 

B5.3.  Renovación  da  linguaxe arquitectónica: o funcionalismo do Movemento Moderno e a 

arquitectura orgánica. 

 

HAB5.3.1. Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do Movemento Moderno 

en arquitectura. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais 

do Movemento Moderno en arquitectura en relación co seu contexto histórico e cultural. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

HAB5.3.2. Especifica as achegas da  arquitectura orgánica ao  Movemento Moderno. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da  

arquitectura orgánica ao  Movemento Moderno en relación co seu contexto histórico e cultural. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B5.4.  Comentario  de  obras  de arte: arquitectura da primeira metade do século XX. 

 

HAB5.4.1.   Identifica,   analiza   e comenta as seguintes obras arqui tectónicas: edificio da 

Bauhaus en Dessau (Alemaña), de Gropius; pavillón de Alemaña en Barcelona, de Mies van 
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der Rohe; Vila Saboia en Poissy (Francia), de Le Corbusier;  casa  Kaufman  (Casa da 

Cascada), de Frank Lloyd Wright. Temporalización: dúas horas de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as obras mencionadas 

dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

B5.5. Traballo de investigación en Historia da Arte. 

 

HAB5.5.1. Realiza un traballo de investigación sobre o Grupo de Artistas e Técnicos Españois 

Para o Progreso da Arquitectura Contemporánea (GATEPAC). Temporalización: quince 

minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: explicar a importancia 

do Grupo de Artistas e Técnicos Españois Para o Progreso da Arquitectura Contemporánea 

(GATEPAC) e o seu papel innovador na arquitectura. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: traballo de investigación en grupo. 

 

B5.6. Conservación do patrimonio: arte do século XX.  

HAB5.6.1. Selecciona unha  obra arquitectónica, unha escultura ou unha pintura da primeira 

metade do século XX, das existentes en Galicia, e xustifica a súa elección. Temporalización: 

quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: presentar un 

traballo coas tres obras e as súas características máis destacadas e explicar por que se 

elixiron. Procedementos e instrumentos de avaliación: traballo de investigación. individual. 

 

Bloque 6. A universalización da arte desde a segunda metade do século XX 

 

B6.1. Predominio do  Movemento Moderno ou Estilo Internacional en arquitectura. A 

arquitectura á marxe do estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna e 

Deconstrución.   

 

HAB6.1.1. Explica o papel desempeñado no proceso de universalización da arte polos 

medios de comunicación de masas e as exposicións e feiras  internacionais de arte. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia:  explicar someramente a influencia que tivo na universalización da arte o papel 

desempeñado polos medios de comunicación e as exposicións e feiras  internacionais. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais. 

 

HAB6.1.2. Explica as razóns do mantemento e a difusión internacional do Movemento 

Moderno en arquitectura. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 
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consecución para superar a materia: explicar someramente as razóns da expansión do 

Movemento Moderno en arquitectura. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas 

escritas e exames visuais.   

 

HAB6.1.3. Distingue e describe as características doutras tendencias arquitectónicas á marxe 

do Movemento Moderno ou Estilo Internacional, en   particular a High Tech, a posmoderna e a 

deconstrución. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: explicar someramente as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arquitectura de High Techte, a posmoderna e a deconstrucción. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B6.2.  Comentario de obras de arte: arquitectura desde a segunda metade do século XX. 

 

HAB6.2.1.  Identifica,  analiza  e comenta as seguintes obras: "A casa Saboya” e “Unité 

d’habitation" en Marsella, de Le Corbusier; Pabellón de Alemania en Barcelona e edificio 

Seagram en Nova York, de Mies van der Rohe e Philip Johnson; A casa da fervenza e o museo 

Guggenheim de Nova York, de F. Lloyd Wright; a Casa da Ópera de Sydney, de J. Utzon; o 

centro Pompidou de París, de R. Piano e R. Rogers; o AT & T Building de Nova York, de Philip 

Johnson; o museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. Temporalización: catro horas de 

clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e comentar as 

obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de texto.     

 

B6.3. Artes plásticas: das segundas vangardas á posmodernidade. 

 

HAB6.3.1. Explica e compara o Informalismo europeo e o Expresionismo abstracto 

norteamericano. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: explicar as diferenzas básicas entre os dous estilos pictóricos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB6.3.2. Explica a abstracción postpictórica. Temporalización: quince minutos de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: explicar as características esenciais da 

abstracción postpictórica. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

HAB6.3.3. Explica o Minimalismo. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as características esenciais do Minimalismo. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB6.3.4. Explica a arte cinética e a Op-Art. Temporalización: quince minutos de clase. Grao 

mínimo de consecución para superar a materia: explicar as características esenciais da arte 

cinética e a Op-Art. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames 

visuais.   

 

HAB6.3.5. Explica a arte conceptual. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo 

de consecución para superar a materia: explicar as características esenciais da arte 

conceptual. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB6.3.6. Explica a Arte Povera. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as características esenciais da Arte Povera. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB6.3.7.  Distingue  e  explica algunhas das principais correntes figurativas: Pop-Art, Nova 

Figuración, Hiperrealismo. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as características esenciais do Pop-Art, Nova 

Figuración e Hiperrealismo. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e 

exames visuais.   

 

HAB6.3.8. Explica en que consisten as seguintes manifestacións de arte non duradeira: 

Happening, Body Art e Land Art. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar as características esenciais da Happening, Body 

Art e Land Art. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB6.3.9. Describe os formulacións xerais da posmodernidade, referida ás artes plásticas. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar someramente a postmodernidade nas artes plásticas. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B6.4.  Comentario  de  obras  de arte: a arte desde a segunda metade do século XX. 

 

HAB6.4.1. Identifica o  autor  e  a corrente artística (non necesariamente o título), e analiza e 

comenta as seguintes obras: "Pintura" (Museo Nacional Centro de  Arte Reina Sofía de 

Madrid), de Tapies; "Grito nº 7", de Antonio Saura; "One: number 31, 1950", de J. Pollock; 
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"Ctesiphon III", de F. Stella; "Equivalente VIII", de Carl André; "Vega 200", de Vasarely; "Unha 

e tres cadeiras", de J. Kosuth; "Iglú con árbore", de Mario Merz; "Marilyn Monroe" (serigrafía de 

1967), de A. Warhol; "O Papa que berra" (estudo a partir do retrato  do  Papa  Inocencio  X),  

de Francis Bacon; "A Gran Vía madrileña en 1974", de Antonio López. Temporalización: catro 

horas de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: clasificar, analizar e 

comentar as obras mencionadas dende diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e histórico). Procedementos e instrumentos de avaliación: comentarios de 

texto.     

 

B6.5.  Novos  sistemas  visuais: fotografía, cine e televisión, cartelismo e cómic. Combinación 

de linguaxes expresivas. 

 

HAB6.5.1.  Explica  brevemente o desenvolvemento dos  novos  sistemas visuais e as 

características da súa linguaxe expresiva: fotografía, cartel, cine, cómic, producións televisivas, 

videoarte e arte por computador. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar someramente as características esenciais da 

fotografía, cartel, cine, cómic, producións televisivas, videoarte e arte por computador. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B6.6. Impacto das novas tecnoloxías na difusión e na creación artística. 

 

HAB6.6.1. Especifica as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías para a creación 

artística e para a difusión da arte. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de 

consecución para superar a materia: explicar de forma moi breve as posibilidades que ofrecen 

as novas tecnoloxías para a creación artística e para a difusión da arte. Procedementos e 

instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

B6.7. Arte e cultura visual de masas. 

 

HAB6.7.1. Define o  concepto de cultura visual de masas, e describe os seus trazos 

esenciais. Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para 

superar a materia: definir de forma moi breve o concepto de cultura visual de masas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB6.7.2. Identifica a arte nos diferentes ámbitos da vida cotiá. Temporalización: quince 

minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: Por exemplos da 

presenza da arte no mundo actual. Procedementos e instrumentos de avaliación: probas 
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escritas e exames visuais.   

 

B6.8. O patrimonio artístico como riqueza cultural. A preocupación pola súa conservación. A 

UNESCO. 

 

HAB6.8.1. Explica a orixe do Patrimonio  Mundial  da  UNESCO  e os seus obxectivos. 

Temporalización: quince minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a 

materia: explicar a orixe e obxectivos da UNESCO. Procedementos e instrumentos de 

avaliación: probas escritas e exames visuais.   

 

HAB6.8.2. Realiza un traballo de investigación  relacionado  cos bens artísticos de España e 

de Galicia inscritos no catálogo do Patrimonio Mundial da UNESCO. Temporalización: quince 

minutos de clase. Grao mínimo de consecución para superar a materia: presentar un traballo 

coas obras e as súas características máis destacadas dos bens artísticos españois e galegos 

inscritos como Patrimonio Mundial da Unesco. Procedementos e instrumentos de avaliación: 

traballo de investigación individual. 

 

Bloque 7. O vocabulario artístico 

 

B7.1. Vocabulario artístico.  

 

HAB7.1.1. Utiliza con corrección a terminoloxía especificadas artes en exposicións orais e 

escritas. Temporalización: todo o curso. Grao mínimo de consecución para superar a materia: 

utilizar a terminoloxía específica da arte nas exposicións orais e escritas, denominando con 

precisión os elementos e as técnicas principais. Procedementos e instrumentos de avaliación: 

traballo de investigación. individual. 

 

Temporalización: 

Na primeira avaliación desenvolveranse os bloques 1 e 2. Na segunda avaliación 

desenvolveranse os bloques 3 e 4. Na terceira avaliación desenvolveranse os bloques 5 e 6. O 

bloque 7 ao versar sobre vocabulario artístico desenvolverase durante todo o curso nas tres 

avaliacións. 

 

Os contidos mínimos para Historia da Arte de 2º de BAC son: 
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1-Analizar e valora-la dificultade de definición da arte, e comparar os cambios producidos no 

seu concepto e as funcións en distintos momentos históricos e en diferentes culturas.  

2-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.  

3-Analizar as obras de arte significativas dos principais estilos e artistas da arte occidental e de 

Galicia, a partir de diversas metodoloxías, situándoas no seu contexto histórico-artístico e 

recoñecer as posibles influencias e a súa pervivencia na arte posterior. 

4-Manexar con precisión e rigor a terminoloxía específica de cada unha das artes visuais. 

5-Interpretar os principais códigos iconográficos da cultura visual  de Occidente. 

6-Recoñecer e situar no tempo e no espacio obras de arte representativas dunha época 

histórica, sinalando as diferentes concepcións estéticas e trazos estilísticos que permiten a súa 

clasificación.  

7-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.  

8-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.  

9-Identificar e analiza-las características das vangardas artísticas e as principais tendencias 

desenvolvidas durante este século. 

10-Analiza-la presencia da obra de arte na vida cotiá a través dos medios de comunicación e a 

súa utilización como produto de consumo.  

11-Observar, analizar e valorar directamente monumentos artísticos e obras de arte, no seu 

contexto orixinal, en museos ou exposicións, especialmente do propio contorno. 

12-Planificar itinerarios histórico-artísticos subliñando as obras de arte que se han de visitar, 

obtendo e elaborando a información pertinente.  

13-Realizar actividades de documentación e indagación a través de fontes de información 

diversas (textos, imaxes, plantas, alzados, planos, etc.), sobre determinados aspectos da 

creación artística. 

14-Utilizar un método de comentario que integre a valoración obxectiva da  

corrección formal. 

 

3. Metodoloxía didáctica 

1. Os centros docentes implementarán metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos 

de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, 

co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades. Así mesmo, estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado 

para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para 

aplicar métodos de investigación apropiados. 
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2. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o 

pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en 

distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a 

transferencia e a aplicación do aprendido. 

3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a 

aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na educación 

superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

 

A historia da arte, como todas as ciencias sociais, é unha disciplina rica en información, pero se 

aspiramos a facer dos nosos alumnos estudantes seguros de si mesmos debemos darlles a 

oportunidade de buscar a información de forma independente, e non dárllela sempre 

elaborada. Este sistema de ensino, defendido por múltiples autores, implica o tratamento de 

fontes diferentes para cada unha das unidades, un proceso que debe ser gradual para que o 

alumno se vaia acostumando. Desta maneira, a aprendizaxe parte dun ensino activo. 

A metodoloxía que se pretende seguir cos novos presupostos didácticos é de carácter 

comprensivo e conta coa participación activa do alumno. O importante, pois, non é o que o 

profesor ensina, senón o que o alumno aprende; por iso, é máis apropiada unha metodoloxía 

participativa. 

Para manter a atención dos alumnos, convén utilizar os novos medios técnicos como formas 

alternativas de buscar información. Serven, ó mesmo tempo, para potenciar a presencia do 

mundo de hoxe na aula. 

Outro elemento primordial de toda aprendizaxe comprensiva é facer o maior uso posible das 

relacións dos novos coñecementos con esquemas que o alumno teña xa adquiridos ou estean 

en fase de adquisición. Dada a simultaneidade dalgúns temas nos currículos de varias materias 

que se imparten no mesmo curso, é un recurso metodolóxico inestimable a 

interdisciplinariedade. Ademais, é posible referirse a materias impartidas xa nos anteriores 

como música ou  plástica, que prestarán os seus logros para unha mellor comprensión do 

campo da arte. Os problemas de lectura formal dun cadro poden facerse máis fáciles cando 

lembran os seus traballos sobre perspectivas, gradacións cromáticas, variación de paleta, etc. 

En calquera caso, o método empregado debe ir sempre de acordo cos obxectivos que se 

pretenden conseguir. Se o que se pretende é que o alumno adquira uns coñecementos de arte 

que non sexan memorísticos, deberase fuxir dunha exposición sistemática de artistas e obras. 

Traballarase con elas, pero observándoas como unha mostra dun determinado período. O 

importante é recoñecer unha obra do renacemento ou do barroco, independentemente do 

artista que a producise. 
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Preténdese tamén que o alumno domine, ó final do curso escolar, un vocabulario científico da 

materia. Dado que o vocabulario é moi específico e a miúdo descoñecido para os alumnos, 

resulta adecuado ir ampliando pouco a pouco o elenco de termos técnicos. 

Tamén está presente no deseño curricular a necesidade de concibir a arte como algo vivo e 

actual, unha realidade coa que o alumno se encontra a diario. É importante que o alumnado 

comprobe que os coñecementos adquiridos na aula os pode atopar nos edificios do seu 

contorno. 

Do mesmo modo, preténdese situar o alumno no período histórico correspondente a cada un 

dos estilos, non só a modo de introdución, senón analizando o carácter histórico das obras de 

arte, a súa imbricación nun tempo concreto e nun devir histórico determinado. Perséguese, así, 

que o alumnado comprobe a estreita relación entre a historia e a arte, o que lles permitirá 

entender mellor os estilos e as obras xeradas en cada período. 

Todo o anteriormente exposto conséguese mediante a utilización na aula de tratamentos 

diferentes da información e alternando os procedementos de traballo. A isto é necesario  

engadirlle a observación de diapositivas, imprescindible en calquera clase de arte, a lectura de 

fontes iconográficas, a utilización periódica de libros de arte, os comentarios en grupo, os 

vídeos, as novas tecnoloxías, que actúan como actividade globalizadora. Desta forma, 

amplíase a súa sensibilidade ó tempo que aprenden a recoñecer estéticas e estilos diferentes. 

Ó principio de cada unidade son necesarias as clases expositivas, pois é tarefa do profesor 

centrar os aspectos máis relevantes dun estilo. 

Materiais e recursos didácticos: 

Ademais do xa exposto na metodoloxía, contamos, como apoio para a explicación da materia, 

con medios didácticos suficientes  e apropiados para axudar a unha mellor comprensión dos 

conceptos: bibliografía, láminas, fotografías  para facer un estudio das principais obras de cada 

estilo, colección de diapositivas, CD-ROM´s, vídeos, DVD´s, internet, presentacións en 

PowerPoint… 

 

4. Avaliación e cualificación 

Artigo 33. Avaliacións 

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 

troncáis, específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III a este decreto. 

2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, 

terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino 

como dos procesos de aprendizaxe. 
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3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 

avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún 

caso para minorar as cualificacións obtidas. 

4. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a 

súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións 

didácticas. 

Criterios de cualificación  

Os procedementos e instrumentos para a avaliación serán os seguintes: 

- Exames ou probas de avaliación específicas, que serán o procedemento principal de 

avaliación, e suporá como mínimo o 85% da cualificación final. 

Para cualificar os exames teranse en conta os criterios xerais e específicos da materia, así 

como a claridade na expresión, na redacción, sen incoherencias, o coñecemento preciso e 

adecuado de conceptos e termos artísticos, a utilización dun método de análise ordenado para 

cada obra de arte, a diferenciación dos estilos e movementos artísticos de cada época. Será 

igualmente obxecto de valoración a expresión escrita, tanto gramatical como ortográfica; a fin 

de contribuír na adquisición de competencia lingüística, poderanse aplicar os criterios de 

ortografía determinados nos departamentos correspondentes. 

- Realizarase un exame como mínimo por avaliación; os exames serán similares ás probas de 

acceso á Universidade: comentario de dúas láminas valoradas en 4 puntos cada unha, que 

incluirán: Clasificación, contexto histórico-artístico, e análise formal e técnico das obras máis 

destacadas das Unidades Didácticas; diferenciación de conceptos artísticos a través dunha 

cuestión de definición de termos artísticos, valorado en 0,5 cada un; o alumnado coñecerá con 

anterioridade o tipo de exercicio que vai realizar, o número e tipo de preguntas, e a puntuación 

prevista para cada unha delas, por suposto serán cuestións teóricas e prácticas relativas a 

cada Unidade Didáctica. 

- Realización de tarefas de carácter obrigatorio orientadas a fomentar o esforzo, a aprendizaxe 

autónoma e o pensamento crítico, así como a facilitar a asimilación dos contidos: elaboración e 

ampliación dos apuntamentos, esquemas, resumes, exercicios. Esta parte da cualificación será 

ponderada polo profesor xunto a: observación do traballo do alumno na aula, entrega de 
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exercicios, participación na aula e adquisición de coñecementos específicos, así como actitude, 

interese, asistencia diaria. Este apartado suporá un 15% como máximo da cualificación. 

O profesor fixará exercicios e diferentes probas para que o alumnado poida recuperar a materia 

pendente; a realización deses exercicios e probas é obrigatoria e non realizalas pode supor a 

non recuperación da materia.  

A cualificación final será a media aritmética da nota das tres avaliacións. No caso de terse 

presentado a algunha recuperación terase en conta a nota do exame de recuperación para 

facer media. A nota de aprobado será 5, as notas inferiores a 5 implican non superar a materia, 

xa que o redondeo se ten realizado nas respectivas avaliacións. 

 Avaliación extraordinaria 

A avaliación extraordinaria consistira nun exame cunha parte teórica e outra práctica. Deixar un 

bloque sen resposta implica suspender a proba. 

A nota do exame supón o 100% da cualificación. 

 

5. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

Indicadores para avalar o proceso de ensino. 

 

Descritor: Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais dos 

diferentes estilos da arte en relación co seu contexto histórico e cultural.  

Indicador de logro baixo: Ter dificultades para explicalo. 

Indicador de logro medio: Explicalo sen dificultade de forma sinxela. 

Indicador de logro alto: Explicalo ao máximo nivel de forma excelente. 

 

Descritor: Explicar a función social da arte nos diferentes períodos históricos, especificando o 

papel desempeñado polos clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

Indicador de logro baixo: Ter dificultades para explicalo. 

Indicador de logro medio: Explicalo sen dificultade de forma sinxela. 

Indicador de logro alto: Explicalo ao máximo nivel de forma excelente. 

 

Descritor: Clasificar, analizar e comentar obras de arte dende diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

Indicador de logro baixo: Ter dificultades para clasificar e analizar 

Indicador de logro medio: Clasificar e analizar sen dificultade de forma sinxela. 

Indicador de logro alto: Clasificar e analizar ao máximo nivel de forma excelente. 
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Descritor: Explicar as diferenzas básicas entre dous estilos ou entre dúas obras de arte. 

Indicador de logro baixo: Ter dificultades para diferencialos. 

Indicador de logro medio: Diferencialos sen dificultade de forma sinxela. 

Indicador de logro alto: Diferencialos ao máximo nivel de forma excelente. 

 

Descritor: Traballo de investigación. 

Indicador de logro baixo: Traballo mal feito ou copiado. 

Indicador de logro medio: Traballo ben feito de forma sinxela. 

Indicador de logro alto: Traballo feito ao máximo nivel de forma excelente. 

 

Descritor: Traballo sobre conservación do patrimonio.  

Indicador de logro baixo: Traballo mal feito ou copiado. 

Indicador de logro medio: Traballo ben feito de forma sinxela. 

Indicador de logro alto: Traballo feito ao máximo nivel de forma excelente. 

 

Indicadores para avaliar a práctica docente. 

Ao rematar o curso pasaráselle a todos os alumnos e alumnas un cuestionario para que 

valoren o ano académico que rematou relacionado coa materia de Historia da Arte. No 

cuestionario pediráselle que valoren de 1 a 5, sendo 1 a cualificación más baixa e 5 a máis alta, 

os seguintes aspectos: 

 A forma de dar as clases o profesor. 

 A metodoloxía empregada. 

 A división de bloques por avaliación. 

 Os comentarios e cuestións que se mandan facer na casa. 

 Os traballos que se realizan individualmente ou en grupo. 

 O tipo de exames parciais. 

 O tipo de exames globais. 

 Os criterios de avaliación. 

 Os criterios de cualificación. 

 O que sinten que aprenderon. 

Ademais teranse en contan as cualificacións finais acadadas polo alumnado e o resultado das 

probas externas. 

Coas respostas dos cuestionarios e as cualificacións do alumnado, farase unha reflexión para 

mellorar o enfoque da materia o próximo curso escolar. 

 

 

6. Elementos transversais 

O tratamento dos temas transversais está garantido en todas as unidades da programación, xa 

que para poder entender determinadas realidades artísticas hai que entender as formas de 

pensamento das sociedades e culturas que as producen. Por este motivo, en todas as 
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unidades se tratan a modo de introdución as formas de pensamento e a filosofía dos diferentes 

períodos históricos. Non é posible explicar a busca da beleza racional da arte grega sen facer 

mención da teoría de Platón sobre o mundo das ideas e, pola mesma razón, resulta moi difícil 

comprender a linguaxe románica se non se ten presente o medo á fin do mundo que rexía 

neses tempos. 

As relacións históricas e a importancia que os cambios sociais e económicos tiveron no campo 

da arte, sobre todo no que se refire ós clientes que encargan as obras, é outro aspecto tratado 

en profundidade ó longo dos diferentes períodos. Destacouse sempre a importancia das 

relacións políticas, responsables do nacemento ou da desaparición de estilos. Tal é o caso do 

renacemento italiano ou da pintura barroca hispana, por citar dous exemplos. 

En canto á iconografía, é fundamental a contribución do campo da mitoloxía. A utilización dos 

textos bíblicos é unha das fontes máis apropiadas para o seu estudio, polo que debe tratar nas 

diferentes unidades para poder axudar na comprensión da temática relixiosa. 

Estes contidos transversais poden incluírse en diversas categorías: 

- Educación moral e cívica. 

- Educación para a saúde e a calidade de vida. 

- Educación para a paz. 

- Educación para a igualdade entre os sexos. 

- Educación ambiental. 

- Educación do consumidor. 

- Educación viaria. 

- Educación para o ocio. 

- Educación sexual. 

 

 

7. Actividades complementarias e extraescolares  

Con independencia de que se programen visitas a lugares de interese histórico no contorno do 

Centro, procuraremos realizar unha visita dirixida a Santiago 

Desenvolveremos esta experiencia docente dando a coñecer, dunha forma xeral, diferentes 

momentos da historia desta cidade , facendo fincapé nos tempos do Románico e do Barroco. 

Trátase de coñecer, a través da observación directa, diferentes épocas e estilos dende a 

Catedral ou dende San Martiño Pinario, visitar a Colexiata do Sar, Santo Domingo, Santa 

Clara, San Francisco..., valorar as súas prazas e rúas... 

A visita programada a Santiago realizarase no segundo ou terceiro trimestre do curso 

académico. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

Hai que ter en conta que neste curso, 2º de Bacharelato, a atención á diversidade só pode 

facerse partindo dunha mesma base de coñecementos, xa que o Bacharelato é unha etapa que 

non abrangue toda a poboación escolar. Por iso, máis que atención ós diferentes niveis dentro 

da aula, hai que falar de actividades de reforzo para aqueles alumnos ós que lles resulte máis 

complexo enfrontarse á metodoloxía empregada. 

Tal é o obxectivo das clases prácticas, que son horas dedicadas á análise e comentario de 

láminas en grupos pequenos. Estas clases, programadas ó final de cada unidade, permiten que 

o alumno revise conceptos mal aprendidos e, ó tempo, posibilitan que os mesmos compañeiros 

lle axuden a ver determinadas características das obras, co que se potenciará a súa 

capacidade de comentario artístico. 

Outro recurso posible é a utilización de guións para a lectura das obras por niveis de 

comprensión. O alumno poderá aplicalos el mesmo a obras diferentes ás propostas na aula. 

Sempre que algunha alumna ou alumno teñan problemas de catalogación ou lectura das obras, 

poderán empregar os guións baixo a supervisión do profesor. 

Por último proporase ós alumnos que, en cada tema, entreguen comentarios escritos de dúas 

obras que non se traballaran especificamente na aula. Este recurso, de carácter voluntario, 

permite que os alumnos e as alumnas se enfronten con obras non vistas anteriormente e 

apliquen os principios xerais do estilo, de modo que comproben os seus coñecementos. 

 

9. Contribución ao plan lector 
O fomento da lectura convértese nunha actividade prioritaria para comprender textos escritos, 

para redactar correctamente e para expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha materia 

como Historia da arte a falta de competencia lingüística convértese nun dos principais 

obstáculos. Parece, polo tanto, preciso fomentar a lectura para garantir a comprensión 

lingüística dos alumnos.  

 En primeiro lugar, potenciarase a lectura dos libros de texto así como as  páxinas 

específicas dedicadas á lectura.  

 Empregaranse textos motivadores, normalmente de carácter narrativo ou periodístico, 

coa finalidade de que os alumnos aprendan Historia da arte non só a través do texto 

expositivo, senón tamén doutros tipos de texto. Así mesmo ensinaráselles aos alumnos 

a ler textos históricos dun xeito pautado. Os alumnos aprenderán a situar os textos no 

seu contexto histórico e xeográfico, e a seleccionar as ideas principais. Por outra banda 

aprenderán a realizar actividades de contraste de fontes e de integración da 

información de varias fontes.  

 En terceiro lugar promoverase que os alumnos lean un conxunto de informacións para 

que formen a súa propia opinión sobre temas polémicos  e de debatelos cos seus 

compañeiros.  

 En cuarto lugar intentarase que os  alumnos aprendan a identificar os aspectos 
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subxectivos dos textos e a reflexionar sobre a función que cumpriron. Ademais 

analizarán textos de todo tipo: políticos, testemuñais, literarios, etc.  

 En quinto lugar, proporcionaranse actividades específicas de comprensión lectora para 

axudar aos alumnos a comprender o que len ao mesmo tempo que realizan actividades 

que os axudarán. Estas actividades de comprensión lectora poden ser de varios tipos:  

o Actividades sobre o vocabulario más difícil ou específico.  

o  Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de 

forma explícita no texto.  

o Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións entre 

as ideas (causa-efecto, comparación, semellanza…) difíciles de descubrir 

polos alumnos, pois adoitan estar ocultos no texto.  

o Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas, etc., ferramentas que 

son moi útiles para comprender e estudar. actividades en que se pide aos 

alumnos que dean a súa opinión persoal e que implican a transformación do 

estudado en coñecemento propio. 

10. Contribución ao plan das TICs 
As novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do proxecto 

educativo actual. Por unha banda, a aparición de Internet supuxo unha revolución na forma 

de procurar e tratar a información, ata o punto de que se ten convertido na principal fonte de 

información para case todos; por iso, cómpre que lles ensinemos aos alumnos a manexar 

Internet e a aproveitar as posibilidades que ofrece para a nosa materia. As novas tecnoloxías 

ábrenlles novos camiños e formas de traballar na clase, que poden resultar motivadoras para 

os alumnos e moi potentes desde o punto de vista didáctico. As posibilidades de traballar 

coas novas tecnoloxías  son varias,  cada profesor pode elixir, segundo os seus gustos e 

necesidades 

 Pódese recorrer a Internet para buscar información sobre actividades ou diversos 

aspectos da materia. 

 Pódense empregar recursos multimedia, con presentacións audiovisuais para cada un 

dos temas. Estas presentacións poden proxectarse de dúas maneiras: ben nunha 

pizarra dixital, se houbera, ben simplemente cun ordenador e un canón. Estas 

presentacións poden incluír animacións, vídeos, imaxes, esquemas, textos e actividades 

que poden proxectarse ao longo da explicación na clase e que, sen dúbida, farán máis 

rica e interesante a exposición. 
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1- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño 2015 (DOG 29-VI-2015), marca como finalidade do 

Bacharelato: proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, 

coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á 

vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para 

acceder á educación superior. 

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 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. 

Concibida 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 sensibilidadecara 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 
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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. 

 

2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIAICIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Obxectivos xerais do Bacharelato 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 

cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego. 

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. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

Competencias clave 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

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

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 

Distribución temporal e secuenciación. 

 
U. D.1.-  Hispania e Gallaecia na antigüidade 
 

 As orixes do poboamento peninsular e os vestixios das primeiras culturas. 
 As principais culturas prerromanas de Hispania e de Gallaecia. 
 O  impacto da romanización na península ibérica. 
 A chegada e asentamento de pobos de orixe xermánica no territorio peninsular. 

 
Carga horaria: 5 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 
n 
p 
 

1.1. As 
primeiras 
culturas. 
- Os inicios do 
poboamento 
peninsular 
- Colonización 
de pobos do 
Mediterráneo 
oriental 
- A Idade do 

 1.1.Comprender a 
dificultade de 
coñecer as orixes 
do poboamento 
peninsular e 
coñecer os 
vestixios das 
primeiras culturas 
peninsulares. 

 

 1.1.1.Comprende a 
dificultade de 
coñecer as orixes 
do poboamento 
peninsular e os 
vestixios das 
primeiras culturas. 

 1.1.2.Diferencia as 
orixes míticas das 
culturas e pobos 
peninsulares dos 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
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Ferro 
- Os pobos 
prerromanos 
- O dominio 
cartaxinés 
 

coñecementos 
obtidos a través de 
fontes científicas e 
históricas. 

 1.1.3.Coñece as 
principais culturas 
prerromanas de 
Hispania e de 
Gallaecia. 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
n 
p 

1.2. A 
romanización 
- A Hispania 
romana 
- A Gallaecia 
romana 

 1.2. Valorar o 
impacto da 
romanización na 
península ibérica 
e recoñecer 
algúns dos máis 
destacados 
vestixios da 
civilización 
romana. 

 1.2.1.Describe as 
etapas da 
conquista romana 
de Hispania e 
Gallaecia. 

 1.2.2.Identifica e 
valora as 
transformacións do 
hábitat, así como 
as consecuencias 
económicas e  
sociais da 
romanización. 

 1.2.3.Analiza e 
comenta o impacto 
cultural da 
presenza de Roma 
en Hispania e 
Gallaecia. 

 1.2.4.Selecciona 
algunha obra do 
legado romano e 
comenta o seu 
impacto. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
n 
p 

1.3. Os reinos 
xermánicos 
- O reino dos 
suevos en 
Gallaecia 
- O reino dos 
visigodos 
 

 1.3.Comprender e 
valorar a chegada 
e asentamento de 
pobos de orixe 
xermánica no 
territorio 
peninsular. 

 1.3.1.Identifica os 
principais pobos 
xermánicos que 
penetraron en 
Hispania. 

 1.3.2.Analiza e 
comenta os trazos 
do reino suevo de 
Gallaecia. 

 1.3.3.Explica a 
organización e 
dificultades do reino 
visigodo en 
Hispania. 

 1.3.4.Elabora un 
eixe cronolóxico no 
que sitúe os 
principais 
acontecementos 
comprendidos entre 
o inicio da 
conquista romana e 
a fin dos reinos 
xermánicos. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 

CMCCT 
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U. D. 2-  Al-Andalus e os reinos cristiáns medievais 
 

 As singularidades da convivencia de cristiáns e musulmáns durante a Idade Media 
peninsular. 

 O avance e rápido dominio musulmán na península despois de 711. 
 O  modelo social, económico e cultural dos reinos cristiáns en contraste co modelo dos 

reinos e territorios musulmáns. 
 O desenvolvemento económico e cultural alcanzado pola sociedade hispana de al-

Andalus. 
 Os vestixios máis destacados da civilización musulmá presentes na actualidade. 
 A orixe, evolución e características das diferentes unidades territoriais que se foron 

configurando na península Ibérica. 
 A especificidade do reino de Galicia durante a Idade Media. 
 O Camiño de Santiago como vía cultural e artística e os estilos que se configuraron ao 

seu arredor: o Románico e o Gótico. 
 
Carga horaria: 6 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
n 

2.1.O esplendor de 
al-Andalus e a 
formación dos 
reinos  cristiáns 
- Conquista e 
ocupación islámica 
- Emirato e califato 
de Córdoba 
- A orixe dos reinos 
cristiáns 
- Reconquista e 
repoboación 
- As campañas de 
Almanzor e a fin do 
califato de Córdoba 
-A presenza 
musulmá en Galicia 

 2.1.Coñecer 
os trazos e 
evolución do 
dominio 
musulmán e a 
orixe dos 
reinos 
cristiáns. 

 

 2.1.1. Explica o 
inicio e evolución 
da conquista 
musulmá da 
península ibérica  

 2.1.2.Caracteriza 
as etapas do 
dominio musulmán 
e resume os 
cambios 
económicos, 
sociais e culturais 
de al-Andalus. 

 2.1.4.Comprende 
a orixe dos reinos 
cristiáns e sintetiza 
a súa evolución. 

 2.1.4.Analiza a 
presenza musulmá 
en Galicia. 

 2.1.5.Selecciona 
unha obra de arte 
islámica e 
comenta os seus 
valores e 
características. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
n 

2.2.A expansión 
cristiá e a fin de al-
Ándalus 
- Taifas, parias e 
reinos cristiáns 
- A loita contra os 
almorábides 
- Creación da 
Coroa de Aragón e 
independencia de 
Portugal 
- A loita contra os 
almohades 

 2.2.Explicar a 
evolución e 
expansión dos 
reinos cristiáns  

 2.2.1.Identifica as 
unidades políticas 
que se foron 
configurando no 
territorio cristián 
reconquistado. 

 2.2.2.Explica os 
sistemas de 
repoboación cristiá 
e as súas 
consecuencias. 

 2.2.3.Analiza  as 
consecuencias das 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 
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- Creación da 
Coroa de Castela e 
conquista de 
Andalucía e 
Levante 
- Cartas de 
poboamento, 
doazóns e 
repartimentos 
- A expansión 
catalanoaragonesa 
-  O reino nazarí de 
Granada 

invasións 
musulmás de 
almorábides e 
almohades. 

 Representa unha 
liña do tempo 
desde 711 ata 
1492 situando 
nunha ringleira os 
principais 
acontecementos 
relativos a al-
Ándalus e noutra 
os relativos aos 
reinos cristiáns. 

a,b,c,d,e,h,i,m 2.3.Sociedade e 
monarquía feudal 
- A sociedade 
feudal 
- A monarquía 
feudal 
- Da ruralización ao 
desenvolvemento 
urbano e comercial 

 2.3.Coñecer 
os trazos 
básicos da 
economía, 
sociedade e 
política da 
época feudal. 

 2.3.1.Identifica e 
caracteriza os 
trazos básicos do 
feudalismo 
peninsular. 

 2.3.2.Elabora un 
cadro-síntese coas 
características dos 
grupos sociais no 
feudalismo. 

 2.3.3.Explica a 
orixe e 
características do 
réxime señorial e 
da monarquía 
feudo-vasalática. 

 2.3.4. Compara a 
organización 
política da Coroa 
de Aragón e a de 
Castela ao remate 
da Idade Media. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 2.4.A crise dos 
séculos XIV e XV 
- A crise 
demográfica e a 
Peste Negra 
- Crise e 
recuperación 
económica 
- Crise política e 
revoltas nobiliarias 
- Crise e revoltas 
sociais 

 2.4.Identificar 
os problemas 
políticos, 
sociais e 
demográficos 
de finais da 
Idade Media. 

 2.4.1.Describe as 
causas da crise 
demográfica do 
século XIV e 
valora as súas 
consecuencias. 

 2.4.2.Sintetiza as 
crises políticas dos 
reinos cristiáns e 
as guerras 
orixinadas. 

 2.4.3.Identifica os 
principais focos de 
tensión social e 
describe as súas 
características. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
p 

2.5.A Galicia 
medieval 
- Un reino sen rei 
- Os señores de 
Galicia 
- As peregrinacións 

 2.5.Sintetizar 
os trazos 
específicos da 
Galicia 
medieval 

 2.5.1.Identifica e 
valora a evolución 
política do reino de 
Galicia na Idade 
Media. 

 2.5.2.Explica e 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 
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a Compostela 
- Reactivación da 
vida urbana 
- As dificultades do 
século XIV 
- A revolta dos 
irmandiños 

valora as 
consecuencias da 
existencia dos 
foros. 

 2.5.3.Valora o 
fenómeno das 
peregrinacións a 
Compostela. 

 2.5.4.Busca 
información para 
elaborar un breve 
dossier sobre a 
revolta irmandiña. 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
n 
p 

2.6. O Camiño de 
Santiago 

 2.6.Describir a 
orixe e 
evolución do 
Camiño de 
Santiago e as 
manifestacións 
culturais e 
artísticas con 
el vinculadas, 
especialmente 
a arte 
románica e 
gótica. 

 2.6.1.Valora o 
Camiño de 
Santiago como vía 
cultural e artística. 

 2.6.2.Describe as 
características dos 
estilos Románico e 
Gótico. 

 2.6.3.Busca e 
selecciona unha 
obra románica e 
outra gótica para 
analizar e 
comentar as súas 
características e 
diferenzas. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 

 

 

 
U. D. 3- Os Reis Católicos e a Monarquía hispánica 
 

 O reinado dos Reis Católicos como o tránsito da Idade Media á Idade Contemporánea 
e o inicio da formación do Estado moderno, coa transformación dos órganos de 
goberno e o reforzo da autoridade nos monarcas. 

 O proceso de exploración e conquista das terras descubertas en América e as súas 
consecuencias. 

 O modelo político instaurado polos monarcas Austrias na Monarquía hispánica. 
 Os distintos territorios que formaron parte da Monarquía hispánica nos séculos XVI e 

XVII. 
 A posición internacional da Monarquía hispánica, hexemónica no século XVI e de 

dificultades e guerras continuas no século XVII. 
 O papel de Galicia na política internacional dos monarcas Austrias. 
 O Humanismo renacentista e a Contrarreforma católica, así como os estilos artísticos 

da época. O Renacemento e o Barroco. 
 
Carga horaria: 6 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 
p 

3.1. Os Reis 
Católicos 
- Unión dinástica 
- Pacificación 
dos reinos e 
sometemento 
dos señores 

 3.1.Analizar o 
reinado dos Reis 
Católicos como 
unha etapa de 
transición entre a 
Idade Media e o 
Antigo Réxime 

 3.1.1. Define o 
concepto de unión 
dinástica e 
describe as 
características do 
novo tipo de 
goberno 

CSC 
CAA 
CCL 
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feudais 
- Dominación de 
Galicia 
- 
Establecemento 
da Inquisición e 
expulsión dos 
xudeus 
- Reorganización 
político 
administrativa 
- Ampliación 
territorial 
- Descubrimento 
de América e 
reparto do 
mundo 
- A política 
matrimonial e o 
problema 
sucesorio 

destacando os 
trazos herdados 
e os feitos que 
marcan o camiño 
da modernidade. 

 

establecido polos 
RR CC. 

 3.1.2.Analiza a 
actuación dos RR 
CC en relación con 
Galicia. 

 3.1.3.Analiza as 
consecuencias da 
ampliación 
territorial levada a 
cabo durante o seu 
reinado. 

 3.1.4.Valora os 
acontecementos 
de 1492 e o 
reparto do novo 
mundo con 
Portugal. 

a,b,c,d,e,h,i,m 3.2. A Monarquía 
dos Austrias. 
- A Monarquía 
hispánica. 
Trazos xerais 
- Carlos I e o 
Imperio universal 
- A Monarquía 
católica de Filipe 
II 
- A hexemonía 
dinástica de 
Filipe III 
- Filipe IV e a 
loita polo 
mantemento da 
hexemonía 
- Carlos II e o 
problema 
sucesorio 

 3.2.Coñecer os 
trazos xerais da 
Monarquía 
hispánica.  

 3.2.1.Describe as 
bases políticas, 
sociais, 
económicas da 
Monarquía 
hispánica nos 
séculos XVI e XVII. 

 3.2.2.Destaca os 
feitos máis 
salientables dos 
reinados de Carlos 
I e Filipe II 

 3.2.3.Caracteriza 
os reinado de 
Filipe III e Filipe IV, 
con especial 
atención ás 
propostas do 
Conde-Duque. 

 3.2.4.Analiza a 
perda de 
hexemonía e o 
sistema de 
Westfalia-Pirineos 
e o problema 
sucesorio á morte 
de Carlos II. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 3.3. Conquista e 
explotación da 
América 
española 
- A conquista da 
América 
española 
- O goberno das 
Indias 
- A explotación 
das Indias 

 3.3.Caracterizar 
as fases da 
conquista e os 
trazos da 
explotación das 
colonias 
americanas. 

 3.3.1.Elabora un 
eixe do tempo 
coas fases da 
conquista 
americana e os 
feitos máis 
significativos. 

 3.3.2.Explica o 
modelo de dominio 
e de explotación e 
as críticas 

CSC 
CAA 
CCL 
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- A 
evanxelización 
 
 

formuladas contra 
ela. 

 3.3.3.Valora o 
intercambio 
Europa-América a 
través da selección 
e comentario 
dalgún dos 
produtos 
intercambiados. 

a,b,c,d,e,h,i,m 
p 

3.4. A Galicia 
dos Austrias 
- Organización 
administrativa do 
Reino 
- Galicia e a 
explotación das 
colonias 
- Galicia e as 
guerras dos 
Austrias 
- Sociedade 
agraria e novos 
cultivos 

 3.4.Coñecer os 
trazos e feitos 
máis 
significativos de 
Galicia durante 
os reinados dos 
monarcas da 
casa de 
Habsburgo. 

 3.4.1.Describe a 
organización 
administrativa do 
reino de Galicia. 

 3.4.2.Analiza o 
papel de Galicia no 
contexto xeral das 
guerras da 
Monarquía 
hispánica. 

 3.4.3.Valora a 
introdución en 
Galicia de produtos 
americanos e os 
seus efectos sobre 
a demografía e a 
sociedade. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
n 
p 

3.5.Humanismo 
e Contrarreforma 
- O Humanismo 
- O 
Renacemento 
- A 
Contrarreforma 
católica 
- O Barroco 

 3.5.Identificar os 
trazos do 
Humanismo e da 
Contrarreforma e 
dos estilos 
artísticos do 
Renacemento e 
do Barroco. 

 3.5.1.Caracteriza o 
movemento do 
Humanismo e da 
Contrarreforma no 
contexto xeral da 
súa época. 

 3.5.2.Describe as 
características dos 
estilos do 
Renacemento e do 
Barroco. 

 3.5.3.Busca e 
selecciona unha 
obra renacentista e 
outra barroca para 
analizar e 
comentar as súas 
características e 
diferenzas. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CCEC 
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U. D. 4- A Monarquía borbónica no Antigo Réxime 

 
 Os trazos fundamentais que definen o Antigo Réxime hispano. 

 O modelo de organización que introduce a nova dinastía borbónica na Coroa de 
España. 

 O esforzo reformista iniciado polos ilustrados españois e galegos, así como as 
dificultades e limitacións con que se atoparon. 

 O impacto que a Revolución francesa de 1789 tivo sobre a sociedade e sobre a 
monarquía españolas. 

 As diferentes consecuencias que o novo modelo político centralista e uniforme tivo para 
os distintos reinos, señoríos e territorios peninsulares 

 A evolución da situación internacional da Monarquía borbónica española durante o 
século XVIII. 

 A situación de Galicia durante o século XVIII e os feitos máis destacables relacionados 
cos acontecementos da nova dinastía. 

Carga horaria: 6 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 4.1. O Antigo 
Réxime 
- Sistema 
económico 
predominantemente 
agrario 
- Réxime 
demográfico antigo 
- Sociedade 
estamental 
- Analfabetismo e 
relixiosidade 
- Persistencia do 
réxime señorial 
- Monarquía 
absoluta e 
soberanía real 

 4.1.Describir 
os trazos 
xerais do 
Antigo 
Réxime. 

 

 4.1.1. Valora a 
persistencia dun 
sistema económico 
predominantement
e agrario. 

 4.1.2.Caracteriza o 
Antigo Réxime 
desde o punto de 
vista demográfico 
e social. 

 4.1.3.Identifica os 
trazos da 
persistencia do 
réxime señorial. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 

a,b,c,d,e,h,i,m 4.2.Os Borbóns e a 
Coroa de España no 
século XVIII 
- Filipe V e o 
centralismo 
borbónico 
- Fernando VI e o 
pacifismo 
- Carlos III e o 
reformismo Ilustrado 
- Carlos IV e o 
impacto da 
Revolución francesa 
 

 4.2.Analizar 
os cambios no 
modelo de 
organización 
política que 
introduce a 
nova dinastía 
e os feitos 
máis 
destacados do 
reinado dos 
primeiros 
monarcas 
Borbón en 

 4.2.1.Analiza o 
cambio dinástico e 
as dificultades no 
inicio da nova 
dinastía. 

 4.2.2.Describe as 
reformas do novo 
Estado borbónico. 

 4.2.3. Destaca os 
feitos máis 
salientables dos 
reinados de Filipe 
V e Fernando VI. 

 4.2.4.Caracteriza o 

CSC 
CAA 
CCL 
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España. reinado de Carlos 
III, con especial 
atención ás 
propostas  das 
reformas ilustradas 
e as dificultades 
para levalas a 
cabo. 

  4.2.5.Analiza o 
reinado de Carlos 
IV no contexto dos 
sucesos iniciados 
coa Revolución de 
1789. 

a,b,c,d,e,h,i,m 
p 

4.3.A Galicia 
borbónica 
- As realizacións dos 
Borbóns en Galicia 
- Galicia e as 
guerras dos Borbóns 
- Fidalgos e 
comerciantes 
- A Ilustración en 
Galicia 
 

 4.3.Coñecer 
as principais 
realizacións 
dos Borbóns 
en Galicia e 
valorar o labor 
dos ilustrados 
galegos e das 
institucións 
máis 
destacadas. 

 4.3.1.Identifica e 
describe as 
principais 
realizacións dos 
primeiros Borbóns 
en Galicia. 

 4.3.2.Comenta o 
papel de fidalgos e 
comerciantes 
como grupos máis 
activos da 
sociedade galega 
do século XVIII. 

 4.3.3.Identifica os 
principais 
ilustrados galegos 
e as súas 
propostas e valora 
as realizacións das 
principais 
institucións 
ilustradas galegas. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

 

 

 
U.D. 5- Inicios e consolidación do réxime liberal 
 

 A natureza do cambio histórico que experimenta a sociedade e o Estado neste período. 
 A situación española deses momentos en relación coa situación internacional: o 

Imperio de Napoleón e a Europa dos Congresos. 
 Os factores que contribúen á especificidade da revolución liberal española. 
 As distintas ideoloxías políticas a comezos de XIX: absolutistas, liberais e reformistas 

(jovellanistas, afrancesados). 
 A  transcendencia política e económica da independencia das colonias españolas de 

América. 
 As ideoloxías políticas dominantes e as minoritarias do século XIX en España. 
 As características do Estado liberal moderado en comparación con outros modelos de 

réxime representativo (progresista e democrático). 
 
Carga horaria: 15 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 
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a,b,c,d,e,h,i,m 
p 

5.1. Crise do 
Antigo Réxime e 
revolución liberal 
- Liberalismo: 
principios e 
institucións 
- A crise da 
monarquía e a 
invasión 
napoleónica 
- As Cortes de 
Cádiz e a 
Constitución de 
1812 
- A restauración 
de Fernando VII. 
1814-1833 
- Independencia 
da América 
española 
- Carlismo fronte 
a liberalismo 
 

 

 5.1.Identificar os 
principios e 
institucións do 
sistema liberal, 
coñecer o 
proceso da 
revolución liberal 
no contexto da 
guerra contra os 
franceses e as 
dificultades para 
a súa instalación 
definitiva. 
Coñecer os 
trazos do 
proceso de 
independencia 
das colonias 
americanas. 

 
 

 5.1.1. Define os 
principios e 
institucións 
característicos do 
liberalismo. 

 5.1.2.Valora a 
crise da 
monarquía 
española no 
contexto das 
guerras 
napoleónicas. 

 5.1.3.Identifica os 
trazos e fases da 
guerra de 
independencia e a 
súa incidencia en 
Galicia. 

 5.1.4.Coñece e 
valora o labor das 
Cortes de Cádiz. 

 5.1.5.Sintetiza as 
fases políticas do 
reinado de 
Fernando VII e 
valora o 
enfrontamento 
entre absolutismo 
e liberalismo. 

 5.1.6.Coñece os 
trazos e identifica 
as fases do 
proceso de 
independencia das 
colonias 
americanas. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 

a,b,c,d,e,h,i,m 
p 

5.2. A 
construción do 
Estado liberal 
- Liberalismo 
doutrinario: 
moderados e 
progresistas 
- O réxime do 
Estatuto Real e 
o triunfo liberal. 
1833-1836 
- O réxime 
progresista de 
1837. 1836-1843 
- O réxime 
moderado de 
1845. 1843-1868 

 5.2.Diferenciar 
as correntes do 
liberalismo e 
identificalas na 
súa aplicación 
concreta nas 
diferentes etapas 
do reinado de 
Sabela II. 

 5.2.1.Describe os 
trazos do réxime 
do Estatuto Real e 
os 
acontecementos 
máis destacados 
do período. 

 5.2.2.Sintetiza as 
fases políticas do 
reinado de Sabela 
II e valora o 
enfrontamento 
entre as diferentes 
correntes liberais, 
así como as 
dificultades  
provocadas polos 
carlistas.. 

 5.2.3.Valora as 
reformas 
económicas e 
políticas liberais 
en relación con 

CSC 
CAA 
CCL 
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Galicia. 
a,b,c,d,e,h,i,m 

p 
 

5.3.O Sexenio 
Democrático. 
1868-1874 
- Liberalismo 
democrático: 
demócratas e 
republicanos 
- A Revolución 
de 1868 
- A Monarquía 
democrática de 
Amadeo I. 1871-
1873 
- A Primeira 
República. 1873-
1874 
- O 
republicanismo 
en Galicia 
durante o 
Sexenio 

 5.3.Coñecer as 
ideoloxías 
políticas 
protagonistas de 
Sexenio e a súa 
actividade nas 
diferentes fases 
da etapa. 

 5.3.1.Diferencia as 
ideoloxías políticas 
do Sexenio e as 
súas realizacións 
máis destacadas. 

 5.3.2.Describe e 
valora os 
acontecementos 
de 1868 e as súas 
consecuencias. 

 5.3.3.Valora a 
actividade dos 
republicanos 
galegos durante o 
Sexenio. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 

5.4.O modelo de 
Estado na 
España liberal 
 

 5.4.Recoñecer e 
sintetizar as 
características 
do modelo de 
Estado na 
España liberal. 

 5.4.1.Describe os 
trazos do modelo 
de Estado liberal 
en España. 

 5.4.2. Nomea os 
principais partidos 
políticos do 
período e identifica 
a súa ideoloxía.  

 5.4.3.Elabora un 
eixe cronolóxico 
entre 1808 e  1874 
no que sitúa os 
feitos máis 
significativos. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 

CMCCT 

 

 

 
U. D. 6- As transformacións socioeconómicas na España liberal 
 
 Os cambios no modelo demográfico que se producen na sociedade española do século 

XIX e comezos do XX, así como as causas e destinos da emigración. 
 As consecuencias da revolución agraria liberal e das desamortizacións para os distintos 

sectores afectados. 
 As características e factores dos inicios da industrialización en España.  
 Os factores que interveñen nos desequilibrios territoriais  do século XIX. 
 As ideoloxías de maior transcendencia no movemento obreiro e as principais 

organizacións. 
 As causas que levan á conflitividade social tanto no campo como nas cidades. 
 A orixe e características da reivindicación feminina. 
 
Carga horaria: 8 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 
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a,b,c,d,e,h,i,m 
p 

6.1. 
Modernización 
demográfica e 
emigración 
- Permanencia e 
cambios no 
modelo 
demográfico 
- A emigración a 
América 
 

 6.1.Identificar os 
trazos dos 
modelos 
demográficos e 
dos 
movementos 
migratorios do 
século XIX e 
comezos do XX. 

 

 6.1.1. Caracteriza 
os trazos do 
modelo 
demográfico 
antigo e os 
cambios 
orixinados  no 
mesmo ao longo 
do século XIX. 

 6.1.2.Identifica as 
causas e as 
consecuencias 
dos movementos 
migratorios. 

 6.1.3.Valora a 
incidencia da 
emigración en 
Galicia. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
 
 

a,b,c,d,e,h,i,m 
p 

6.2. As 
transformacións 
agrarias 
- As 
desamortizacións 
- Desigual 
evolución da 
agricultura 
- A conflitividade 
agraria 
 

 6.2.Coñecer e 
valorar as 
propostas e 
realizacións dos 
gobernos 
liberais 
relacionadas 
coas 
transformacións 
agrarias. 

 6.2.1.Identifica e 
comenta os 
obxectivos 
básicos da 
reforma agraria 
liberal, 
destacando as 
actuacións 
relacionadas coa 
desamortización. 

 6.2.2.Recoñece e 
caracteriza a 
desigual 
evolución da 
agricultura na 
España liberal. 

 6.2.3.Caracteriza 
e valora a 
especificidade da 
desamortización 
en Galicia. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 

a,b,c,d,e,h,i,l,m 
p 

6.3.Atraso e 
desenvolvemento 
industrial 
- O 
desenvolvemento 
capitalista da 
España liberal 
- A reforma agraria 
liberal e as 
desamortizacións 
- Desigual 
evolución da 
agricultura en 
España 
- A diversidade 
rexional na 
industria 
- O ferrocarril e a 
formación do 
mercado interior 

 6.3.Caracterizar 
os sectores máis 
destacados dos 
inicios da 
industrialización 
da España 
liberal. 

 6.3.1.Identifica e 
describe os 
sectores máis 
destacados das 
principais zonas 
industrializadas. 

 6.3.2.Valora a 
significación do 
ferrocarril na 
formación do 
mercado interior. 

 6.3.3. Caracteriza 
a evolución dos 
sectores 
artesanais de 
Galicia e o papel 
da industria 
conserveira como 
industria de 
arrastre. 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CMCCT 
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- A renovación das 
estradas e dos 
portos. Correos e 
telecomunicacións 

 6.3.4. Compara o 
desenvolvendo 
industrial español 
co dos países 
máis avanzados 
de Europa. 

 6.3.5. Relaciona 
as dificultades do 
transporte e o 
comercio interior  
cos 
condicionamento
s  xeográficos. 

a,b,c,d,e,h,i,m 
p 

6.4.Nova 
sociedade de 
clases e dominio 
burgués 
- Os grupos 
tradicionais 
- Os novos grupos 
 

 6.4.Comprender 
e valorar os 
novos criterios 
de organización 
social e o papel 
desempeñado 
polos diferentes 
grupos.  

 6.4.1.Identifica e 
valora os 
cambios máis 
significativos que 
afectaron aos 
grupos 
tradicionais: a 
nobreza e o clero. 

 6.4.2.Caracteriza 
e compara a 
situación do 
campesiñado 
andaluz e galego. 

 6.4.3.Valora o 
papel que 
desempeñou a 
burguesía no 
proceso de 
cambio 
económico, social 
e cultural. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 
p 

6.5.Conflitividade 
social e 
movemento 
obreiro 
- As condicións de 
vida da clase 
traballadora 
- A reacción contra 
as máquinas: o 
ludismo 
- A protesta 
organizada: a 
folga 
- Sociedades de 
resistencia e 
sindicatos de 
oficios 
- As novas 
ideoloxías obreiras 
- Sindicatos e 
partidos obreiros 
- A conflitividade 
urbana: os motíns 
de consumos 
- A resposta 

 6.5.Coñecer as 
ideoloxías de 
maior influencia 
no movemento 
obreiro e as 
principais 
organizacións, 
así como as 
causas e 
manifestacións 
da 
conflitividades 
rural e urbana. 

 6.5.1. Identifica 
os trazos do 
anarquismo e do 
socialismo 
marxista e as 
principais 
institucións 
xurdidas en 
España baixo 
estas influencias. 

 6.5.2.Analiza e 
comenta a 
situación do 
proletariado nos 
inicios da 
industrialización. 

 6.5.3.Caracteriza 
a orixe e 
principais 
manifestacións 
da conflitividade 
agraria e urbana, 
destacando a 
situación do 
campesiñado 

CSC 
CAA 
CCL 
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patronal e do 
Estado 

galego. 
 6.5.4.Explica a 

actitude das 
autoridades e da 
patronal ante as 
manifestacións 
obreiras. 

a,b,c,d,e,h,i,m 6.6. A 
reivindicación 
feminina 

 6.6.Recoñecer a 
consideración 
social, xurídica e 
política da muller 
na España 
liberal. 

 6.6.1.Sintetiza a 
condición 
feminina en todos 
os ámbitos da 
España 
decimonónica. 

 6.6.2.Describe a 
situación da 
muller 
traballadora. 

 6.6.3.Valora os 
inicios da 
incorporación da 
muller ao traballo 
extradoméstico. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

 

 

 
U. D. 7- Estado e nación na Restauración borbónica 
 

 O sistema político da Restauración, o seu funcionamento e a súa evolución. 
 As causas que levaron á crise do sistema. 
 As causas que levaron á Ditadura e a fin do sistema constitucional e liberal. 
 As características da ditadura de Primo de Rivera e as súas similitudes e diferenzas co 

fascismo italiano. 
 As críticas que os rexeneracionistas facían ao sistema político da Restauración e as  

propostas de reforma política, social, económica e cultural. 
 A diversidade rexional e a súa evolución cara ao nacionalismo. 
 

Carga horaria: 14 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
p 

7.1. O Réxime 
da 
Restauración 
borbónica 
- O reinado de 
Afonso XII. 
1875-1885 
- A rexencia de 
María Cristina 
de Habsburgo. 
1885-1902 
- A Galicia dos 
caciques 

 7.1. Caracterizar 
o sistema político 
da Restauración 
e o seu 
funcionamento. 

 

 7.1.1. Identifica os 
principios do 
sistema canovista 
e a súa aplicación 
no sistema da 
quenda. 

 7.1.2.Describe o 
sistema caciquil, 
con especial 
referencia a 
Galicia. 

 7.1.3.Sintetiza os 
principais 
acontecementos do 
reinado de Afonso 
XII. 

 7.1.4. Representa 
unha liña do tempo 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 
CD 
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desde 1874 ata 
1902 e sitúa nela 
os principais 
acontecementos 
históricos. 

a,b,c,d,e,h,i,m 7.2.O reinado 
de Afonso XIII e 
a crise do 
sistema da 
Restauración. 
1902-1931 
- Os inicios do 
reinado e as 
propostas de 
reforma. 1902-
1916 
- A quebra do 
sistema da 
Restauración. 
1917-1923 
- A ditadura de 
Primo de 
Rivera. 1923-
1930 
- A fin da 
monarquía. 
1930-1931 

 7.2.Analizar as 
causas da quebra 
do sistema 
político da 
Restauración. 
 

 7.2.1.Valora os 
acontecementos do 
98 e as súas 
consecuencias, 
destacando o papel 
dos 
rexeneracionistas. 

 7.2.2.Coñece e 
analiza as causas 
e acontecementos 
máis destacados 
que provocaron a 
crise do sistema da 
Restauración. 

 7.2.3.Analiza as 
forzas de oposición 
ao sistema, 
destacando a 
posición  de 
republicanos e 
nacionalistas da 
periferia. 

 7.2.4.Analiza as 
circunstancias que 
puxeron fin á 
ditadura e os 
intentos de 
proclamar a 
república. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 
n 
p 

7.3.Nación e 
nacionalismos 
en España 
- O 
nacionalismo 
español 
- Rexionalismos 
e 
nacionalismos 
periféricos 
- O catalanismo 
- O 
nacionalismo 
vasco 
- O galeguismo 
 

 7.3.Comprender a 
orixe e 
desenvolvemento 
dos movementos 
de reivindicación 
nacionalista. 

 7.3.1.Define os 
diferentes 
conceptos de 
nación e identifica 
os trazos 
definidores da 
nación española 
para os 
conservadores e os 
demócratas. 

 7.3.2.Describe as 
tendencias 
políticas máis 
destacadas e os 
procesos de 
formación dos 
nacionalismos 
periféricos en 
España, 
destacando o caso 
de Galicia. 

 7.3.3.Representa 
unha liña do tempo 
desde 1875 ata 
1931 e sitúa nela 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 



 
Programación de Xeografía e Historia. Historia de España de 2º Bacharelato.  IES Otero Pedrayo – Ourense. 
2018-2019                                                                                                                                                                   20 

 

os acontecementos 
máis significativos. 

 

 

 
U. D. 8- Segunda República e Guerra Civil 
 

 As causas que levaron á proclamación da  Segunda República. 
 As características principais do réxime republicano, así como os distintos partidos 

políticos que foron protagonistas do período republicano. 
 Os conflitos que se desenvolveron na España republicana e os grupos sociais 

afectados. 
 As causas do fracaso da experiencia republicana e o seu desenlace nunha Guerra 

Civil. 
 A evolución das operacións militares e o avance das frontes de guerra, así como os 

condicionamentos do seu desenlace 
 O diferente desenvolvemento político e social na España republicana e na España 

nacional. 
 A axuda estranxeira recibida en ambos bandos durante a Guerra. 
 O significado deste conflito para a evolución de España, así como as súas 

consecuencias. 
 
Carga horaria: 10 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
n 

8.1. A Segunda 
República 
- A proclamación da 
República 
- As forzas sociais e 
políticas na 
República 
- O Bienio 
Reformista. Abril 
1931-novembro 
1933 
- O Bienio de 
Dereitas. Novembro 
1933-febreiro 1936 
- A Fronte Popular. 
Febreiro-xullo 1936 
- A idade de prata 
da cultura española. 
Da xeración do 98 á 
do 36 

 

 8.1.Explicar e 
comprender a 
Segunda 
República 
como solución 
democrática ao 
afundimento do 
sistema da 
Restauración e 
diferenciar os 
sucesivos 
gobernos e as 
súas 
actuacións e 
dificultades. 

 

 8.1.1. Explica o 
contexto de 
proclamación da 
Segunda 
República, as 
primeiras 
medidas 
tomadas polo 
novo goberno e 
as dificultades 
que xurdiron.   

 8.1.2.Identifica 
as forzas de 
apoio e de 
oposición á 
República e 
valora a 
significación das 
reformas 
introducidas pola 
nova 
Constitución. 

 8.1.3.Sintetiza as 
actuacións e 
dificultades do 
Bienio 
Reformista, do 
Radical-Cedista 
e da Fronte 
Popular. 

 8.1.4.Valora a 

CSC 
CAA 
CCL 

CCEC 
CD 
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Idade de Prata 
da cultura e 
amplía 
información a 
través da 
consulta da rede 
sobre algún 
aspecto 
concreto. 

 8.1.5.Analiza os 
antecedentes da 
Guerra Civil. 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 

8.2. A Guerra civil 
- A sublevación 
militar e a formación 
dos bandos 
- A 
internacionalización 
do conflito 
- A evolución da 
guerra 
- A España 
republicana 
- A España 
sublevada 

 8.2.Analizar a 
Guerra Civil, 
coas súas 
causas, 
desenvolveme
nto e 
consecuencias, 
diferenciando a 
situación nas 
dúas zonas en 
que quedou 
dividida 
España. 

 8.2.1.Compara a 
evolución 
política, social e 
económica dos 
dous bandos 
enfrontados. 

 8.2.2.Sintetiza as 
fases da Guerra 
desde o punto de 
vista militar. 

 8.2.3.Analiza as 
consecuencias 
da derrota 
republicana e da 
vitoria dos 
sublevados. 

 8.2.4. Relaciona 
a Guerra Civil 
española co 
contexto 
internacional. 

 8.2.5. 
Representa  
unha liña do 
tempo desde 
1931 ata 1939, e 
sitúa nela os 
principais 
acontecementos 
históricos. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 

 

 

 
U. D. 9- España no franquismo 
 

 Os trazos ideolóxicos do franquismo e a procedencia da súa fundamentación 
ideolóxica. 

 A evolución económica e social da ditadura franquista. 

 A dualidade cultural existente na España franquista 

 O labor da oposición á ditadura. 

Carga horaria: 11 sesións  
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OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 9.1. Bases e apoios 
da ditadura 
franquista 
- Leis Fundamentais 
- Franco, caudillo de 
España 
- Un reino sen rei 
- O Movemento 
Nacional 
- Unidade da patria e 
centralismo 
- Nacionalcatolicismo 
- Sindicalismo 
vertical 
- Limitación dos 
dereitos individuais 
- Subordinación da 
muller 
- A democracia 
orgánica 

 9.1.Caracterizar 
a ideoloxía, os 
apoios e as 
bases do 
réxime 
franquista. 

 

 9.1.1. Describe 
as bases e os 
apoios do 
franquismo. 

 9.1.2. Analiza os 
principios do 
Movemento 
Nacional como 
fundamentación 
ideolóxica da 
ditadura. 

 9.1.3.Describe 
os trazos da 
democracia 
orgánica. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 

a,b,c,d,e,h,i,m 9.2.Unha longa 
posguerra. 1939-
1959 
- Da amizade cos 
fascismos ao 
illamento exterior ao 
recoñecemento 
internacional 
- Da autarquía 
económica aos 
inicios da 
liberalización 
- A represión dos 
vencidos 

 9.2.Analizar a 
etapa da 
posguerra no 
contexto interior 
e internacional. 

 9.2.1.Sintetiza a 
posición de 
España durante 
a Segunda 
Guerra Mundial 
e as súas 
consecuencias. 

 9.2.2.Analiza as 
dificultades 
económicas da 
posguerra. 

 9.2.3.Explica a 
situación da 
oposición política 
durante a 
posguerra, tanto 
no interior coma 
no exterior de 
España. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCC
T 

a,b,c,d,e,h,i,m 9.3.Desenvolvement
o económico e 
inmobilismo político. 
1959-1973 
- Os Planos 
económicos 
- Cambios sociais e 
forzas de oposición 
- As relacións co 
exterior 
 

 9.3.Valorar o 
desenvolvemen
to económico 
dos anos 60 en 
contraste co 
inmobilismo 
político. 

 9.3.1.Analiza e 
valora o Plano 
de Estabilización 
e as súas 
consecuencias. 

 9.3.2.Comenta 
os cambios 
sociais 
consecuencia do 
desenvolvement
o económico. 

 9.3.3.Coñece e 
analiza a 
evolución das 
forzas de 
oposición ao 
franquismo. 

 9.3.4.Identifica 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCC
T 
 



 
Programación de Xeografía e Historia. Historia de España de 2º Bacharelato.  IES Otero Pedrayo – Ourense. 
2018-2019                                                                                                                                                                   23 

 

as actuacións 
máis destacadas 
do período 
desde o punto 
de vista das 
relacións co 
exterior. 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 

9.4.A agonía do 
franquismo. 1973-
1975 
- Crise económica e 
política 
- O incremento das 
forzas de oposición 
- Os problemas 
exteriores: a Marcha 
Verde 
- Enfermidade e 
morte de Franco 

 9.4.Comprende
r as dificultades 
do franquismo 
provocadas 
pola crise 
económica, a 
oposición 
política e os 
problemas 
exteriores. 

 9.4.1.Comprend
e as múltiples 
dificultades do 
franquismo nos 
seus últimos 
anos e identifica 
as máis 
destacadas. 

 9.4.2.Analiza as 
diferentes 
posicións 
políticas ante a 
morte de Franco. 

 9.4.3. 
Representa unha 
liña do tempo 
desde 1939 ata 
1975, e sitúa 
nela os 
principais 
acontecementos 
históricos. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CMCC
T 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
n 
p 

9.5.A cultura 
española durante o 
franquismo 

 9.5. Coñecer a 
evolución da 
cultura 
española, 
dentro e fóra de 
España durante 
a ditadura 
franquista. 

 9.5.1.Caracteriza 
a cultura 
española 
durante o 
franquismo, 
diferenciando as 
manifestacións  
dentro e fóra do 
sistema. 

 9.5.2. Describe a 
diversidade 
cultural do 
período, 
distinguindo as 
súas 
manifestacións. 

 9.5.3. Procura 
información de 
interese e 
elabora unha 
breve exposición 
sobre a cultura 
do exilio durante 
o franquismo. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
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U. D. 10- España en democracia 
 

 O proceso de transición á democracia. 
 A España das autonomías. 
 A pluralidade e diversidade de realidades históricas que conforman a España actual. 
 Os desequilibrios territoriais e os diferentes graos de desenvolvemento existentes no 

Estado español. 
 As actuacións dos sucesivos gobernos democráticos. 
 A Galicia autonómica. 

 
Carga horaria: 12 sesións  
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.1. A transición 
democrática. 
1975-1977 
- Proclamación e 
coroación do rei 
Xoán Carlos I 
- O primeiro 
goberno da 
Monarquía 
- Adolfo Suárez e 
o inicio das 
reformas 

 10.1.Valorar o 
proceso de 
transición desde 
a ditadura á 
democracia. 

 

 10.1.1.Coñece e 
valora o proceso 
da transición 
democrática. 

 10.1.2. Explica as 
alternativas 
políticas que se 
propuñan tras a 
morte de Franco, 
e quen defendía 
cada unha. 

 10.1.3.Analiza as 
medidas 
adoptadas polos 
primeiros 
gobernos da 
monarquía. 

 10.1.4.Valora o 
inicio das reformas 
a partir do 
nomeamento de 
Adolfo Suárez 
como presidente 
de Goberno. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.2.A 
Constitución de 
1978 
- Trazos xerais 
- Dereitos e 
deberes 
- Os poderes do 
Estado 

 10.2.Coñecer e 
valorar os trazos 
básicos da actual 
Constitución. 

 10.2.1. Explica o 
proceso de 
elaboración da 
Constitución de 
1978. 

 10.2.2. Analiza os 
principios reitores 
da Constitución de 
1978. 

 10.2.3.Diferencia e 
describe os 
poderes do Estado 
segundo a 
Constitución. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.3.Os gobernos 
de UCD.  
- Os gobernos de 
Adolfo Suárez. 

 10.3.Analizar a 
actuación dos 
gobernos de 
Adolfo Suárez e 

 10.3.1.Describe as 
principais 
actuacións 
políticas e 

CSC 
CAA 
CCL 
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1977-1981 
- O goberno de 
Leopoldo Calvo 
Sotelo. 1981-
1982 

Leopoldo Calvo 
Sotelo. 

económicas dos 
gobernos da UCD. 

 10.3.2. Identifica 
as dificultades dos 
gobernos da UCD 
e a perda das 
eleccións. 

a,b,c,d,e,h,i,m 
p 

10.4.A creación 
do Estado das 
Autonomías 
 

 10.4.Comprender 
o proceso de 
formación do 
Estado das 
Autonomías, as 
súas dificultades 
e os diferentes 
ritmos de 
consecución da 
autonomía. 

 10.4.1. Define o 
Estado das 
Autonomías 
dentro dun Estado 
de Dereito. 

 10.4.2. Analiza e 
comenta a nova 
organización do 
Estado e os inicios 
da formación das 
actuais 
Comunidades 
Autónomas. 

CSC 
CAA 
CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.5.Os gobernos 
socialistas de 
Felipe González.  
- Integración de 
España na 
política 
internacional 
- O Estado do 
benestar 
- Axuste e 
reactivación 
económica 
- O cambio 
sociocultural 
- Escándalos e 
desprestixio 
socialista 

 10.5.Coñecer as 
reformas máis 
significativas dos 
gobernos 
socialistas e 
valorar a 
consolidación do 
estado do 
benestar. 

 10.5.1.Valora a 
significación do 
ascenso do 
socialismo ao 
poder. 

 10.5.2.Sintetiza as 
reformas máis 
significativas dos 
seus gobernos. 

 10.5.3.Valora o 
proceso de 
incorporación de 
España á Europa 
comunitaria. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 
 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.6.Os gobernos 
conservadores de 
José María Aznar 
- Crecemento, 
privatización e 
moeda única 
- Reformas do 
programa 
conservador 
- A guerra de Iraq 
e o terrorismo de 
carácter xihadista 

 10.6.Describir as 
principais 
actuacións dos 
gobernos do 
Partido Popular 

 10.6.1.Identifica as 
reformas máis 
destacadas do 
programa 
conservador. 

 10.6.2.Analiza o 
impacto do 
terrorismo 
xihadista e as 
súas 
consecuencias na 
política nacional. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 
 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.7.Os gobernos 
socialistas de 
José Luis 
Rodríguez 
Zapatero 
- Reformas do 
programa 
socialista 
- Da bonanza á 
crise 

 10.7.Analizar as 
reformas do 
programa 
socialista. 

 10.7.1.Destaca as 
reformas sociais 
máis significativas 
dos gobernos de 
J.L.Rodríguez 
Zapatero. 

 10.7.2.Valora o 
impacto da crise 
económica 
mundial de 2008. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 
 



 
Programación de Xeografía e Historia. Historia de España de 2º Bacharelato.  IES Otero Pedrayo – Ourense. 
2018-2019                                                                                                                                                                   26 

 

- Cambios sociais 
- A tregua de 
ETA e novos 
movementos 
sociais 

 10.7.3.Caracteriza 
a sociedade 
española nos 
inicios do século 
XXI. 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.8.Os gobernos 
conservadores de 
Mariano Rajoy 
- Medidas contra 
a crise 
- Os problemas 
de corrupción 
- Novas forzas 
políticas 
- Relevo na 
xefatura do 
Estado 
- O novo mapa 
político 

 10.8.Enunciar e 
valorar a 
actuación dos 
gobernos 
conservadores do 
Partido Popular. 

 10.8.1.Describe as 
actuacións máis 
destacadas do 
novo Goberno do 
Partido Popular. 

 10.8.2.Valora os 
problemas do 
Goberno e o 
nacemento de 
novas forzas 
políticas. 

 10.8.3. Elabora un 
eixe do tempo no 
que sitúa os 
diferentes 
mandatos dos 
presidentes  de 
Goberno e os 
feitos máis 
significativos das 
súas actuacións. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 

a,b,c,d,e,h,i,m 
g 
p 

10.9.A Galicia 
autonómica. 
- Os gobernos 
autonómicos 
- Unha poboación 
estancada 
- Desequilibrado 
desenvolvemento 
económico 
 

 10.9.Coñecer a 
evolución dos 
gobernos 
autonómicos e 
das súas 
principais 
actuacións. 

 10.9.1.Sintetiza as 
fases do proceso 
preautonómico e 
as súas 
características. 

 10.9.2.Identifica os 
diferentes 
gobernos 
autonómicos e os 
presidentes da 
Xunta de Galicia e 
valora as súas 
actuacións. 

 10.9.3.Caracteriza 
a sociedade 
galega actual 
desde o punto de 
vista demográfico 
e socio-
económico.  

 10.9.4. Elabora un 
eixe do tempo no 
que sitúa os 
diferentes 
mandatos dos 
presidentes 
autonómicos e os 
feitos máis 
significativos das 
súas actuacións. 

CSC 
CAA 
CCL 

CMCCT 
CD 
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3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

1. Os centros docentes implementarán metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos 

de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, 

co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades. Así mesmo, estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado 

para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para 

aplicar métodos de investigación apropiados. 

2. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o 

pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en 

distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a 

transferencia e a aplicación do aprendido. 

3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a 

aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na educación 

superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

 

Tendo en conta as distintas metodoloxías didácticas posíbeis na ensinanza da Historia, 

optamos por aquela que utiliza o dobre recurso: A construción do coñecemento histórico sobre 

a base de fontes de diverso tipo e a exposición oral e dirección do profesorado na aula. É dicir, 

a ensinanza por exposición significativa e a investigadora.  

A ensinanza por exposición significativa, seguindo a teoría da aprendizaxe significativa de 

Ausubel e outros, permite conxugar dous elementos, procedentes da psicoloxía e da propia 

disciplina histórica: o carácter construtivo dos procesos psicolóxicos que interveñen na 

aprendizaxe do alumnado e a necesidade de que este aprenda non só o método do historiador 

senón tamén a rede conceptual básica da disciplina.  

As condicións necesarias para que unha aprendizaxe sexa verdadeiramente significativa serán 

que o material de aprendizaxe estea claramente organizado dunha forma lóxica e comprensible 

para o alumno e que o material resulte potencialmente significativo. É dicir, na mente do 

alumno debe producirse unha subordinación da nova idea (ou concepto, ou información) á idea 

xa existente na mente do que aprende. Por iso fai falla lanzar un nexo entre as ideas previas 

dos alumnos e a nova información que se lle proporciona. Este nexo consistirá nunhas cantas 

ideas xerais que se presentan -oralmente ou por escrito- ao alumno antes de que se poña a 

traballar sobre os materiais organizados. 

O coñecemento histórico, ensinado desta forma, reconstrúese máis que se descubre.  

Inclinarémonos por unha posición ecléctica, na que sen embargo predomina a metodoloxía da 

aprendizaxe significativa reconstrutiva, deixando o descubrimento para algunhas unidades ou 

partes de unidades nas que se queira insistir nas habilidades metodolóxicas ou destrezas de 

pensamento que permitan dominar a forma en que se constrúe a historia; e non esquecendo a 

necesidade de que o profesor ou profesora interveña na clase con explicacións que introduzan 

as unidades, orientando o traballo dos alumnos e sintetizando as conclusións ás que se debe 

chegar en todo proceso de ensinanza-aprendizaxe. Non debe confundirse esto último coas 
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tradicionais clases maxistrais ou ditado de apuntes, que só en contadas ocasións deben facer 

acto de presencia na aula.  

O tipo de ACTIVIDADES que acompañarán cada tema apoiaranse en documentos ou ben en 

supostos de busca que conleven o uso da bibliografía especializada, prensa, entrevistas ou 

reflexións metodolóxicas, para o cal o alumnado contará coas orientacións básicas, e que 

poden englobarse nos seguintes tipos:  

- Comprobación de hipóteses formuladas respecto á resolución dun determinado problema 

histórico.  

- Utilización de fontes históricas de distinto tipo, sabendo discernir a súa validez.  

- Cuestións dirixidas a dar unha explicación multicausal ou intencional dos acontecementos 

históricos. A estas idades é conveniente presentar xa problemas complexos que deben ter 

unha resposta complexa: referímonos ás explicacións causais, especialmente as que teñen 

varias causas.  

- Comprensión do tempo en Historia, entendido como medición física (cronoloxía) ou como 

duración e cambio. Para o primeiro caso, poderíanse propor actividades de ordenación de 

acontecementos históricos nunha barra do tempo; a secuencia ordenada dun proceso histórico 

ou a ubicación de certos feitos dos que a súa data non se sinala nunha trama temporal. No 

segundo caso, as actividades deben dirixirse a resolver problemas de duración, aceleración 

histórica (tempo cronolóxico que dura un cambio revolucionario, é dicir, mostrar como se 

queiman as etapas en certas conxunturas históricas) e cambio (persistencia ou mobilidade de 

certas estruturas sociais, económicas, culturais, etc).  

- O recurso á imaxe como fonte histórica. Comprendería actividades dirixidas á lectura e 

interpretación de imaxes do pasado, nos seus distintos formatos: pintura, gravado, fotografía, 

cine, vídeo.  

- Utilización da bibliografía e redacción de traballos de síntese, nos que se recollen aspectos 

destacados da historia contemporánea que a xuízo do profesor poden ser motivo de ampliación 

e reflexión por parte do alumnado. Este tipo de actividade insírese no uso de fontes 

bibliográficas, a súa interpretación, o contraste de opinións entre historiadores e testemuñas da 

época analizada. etc.  

- Comprobación dos coñecementos conceptuais. Estas actividades van dirixidas a medir o nivel 

de comprensión dos feitos estudiados, a madurez na exposición, a complexidade nas 

explicacións e a situación no espazo e no tempo. En realidade, trátase do que tradicionalmente 

considerouse de forma exclusiva como coñecementos, pero que hoxe se amplía a todos 

aqueles que sinalamos anteriormente.  

Na Historia de 2º de BAC, traballaremos, principalmente, con comentarios de textos, mapas, 

gráficos, imaxes, dos que damos algunhas pautas:  

a.- Comentarios de textos históricos, exercicio imprescindíbel para obter hábitos intelectuais, 

como a capacidade de análise, de síntese e de crítica para comprender a historia a partir das 

súas fontes:  
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- Facer unha ordenación e xerarquización das ideas que lle permita distinguir o esencial do 

anecdótico.  

- Facer unha contextualización histórica partindo dos contidos do propio documento, que teña 

en conta, ademais do ámbito cronológico, outras dimensións (política, social,económica,,,) que 

lle permitan comprender, integrar e valorar o texto dentro dun determinado momento histórico. 

Esta contextualización é básica para facer unh boa análise do proceso histórico no que se sitúe 

o documento, xa que lle permitirá comentar os seus antecedentes, causas, a súa influencia ou 

as consecuencias na evolución do proceso.  

- Elaborar as conclusións nunca redacción na que os coñecementos da materia sexan 

integrados na explicación do documento, redacción que respete as normas básicas que rexen 

a expresión e a presentación escrita.  

Tamén insistiremos en que o alumno evitará os errores máis frecuentes, como son:  

- Repetición de datos que xa figuren na presentación do documento e non aporten nada.  

- Parafrasear,é decir, repetir o contido do documento casi coas mesmas palabras, sen aportar 

nada persoal.  

- Escaparse, ou sexa, tomar o texto como pretexto para desenvolver unha cuestión teórica 

determinada sen conexión coas ideas recollidas no texto.  

b.- Comentario de mapas, táboas estatísticas e gráficos.  

Todas as consideracións feitas con respecto ao comentario de texto son válidas para comentar 

este tipo de documentos históricos, posto que nos suministran informacións que deben ser 

interpretadas, e tamén conteñen unhas ideas relevantes e outras secundarias que obligan á 

súa xerarquización.  

Con respecto aos mapas históricos, teremos en conta que son representacións do espazo nas 

que se informa dun determinado momento ou proceso. Polo tanto, debe partirse dunha clara 

delimitación das circunstancias históricas reflectidas no mapa. Tamén cómpre que o alumno se 

fixe na relación con momentos anteriores e posteriores: semellanzas e diferenzas, causas e 

consecuencias.  

En canto ás táboas de datos estatísticos, débese centrar a análise na propia interpretación dos 

datos que suministran. Segundo os casos, é importante fixarse nos datos absolutos e relativos, 

así como na evolución cronolóxica dos mesmos: cambios e continuidades, avances, crises, 

retrocesos,…en relación co proceso ou asunto do que se trate.  

En relación coas gráficas débese partir de que case sempre son representacións de datos 

estatísticos e, polo tanto, a súa interpretación e comentario son procesos moi parecidos aos 

que deben seguirse coas táboas estatísticas.  

 

Materiais e recursos didácticos  

Consideramos que é positivo para os alumnos dispoñer dun libro de texto que aporte materiais 

para o traballo, o que tamén facilita a labor dos profesores. Decidimos adoptar para tal fin, ao 

adecuarse ao noso proxecto, o libro de Baía Edicións, Consorcio editorial galego, de Historia 

de España para 2º de BAC. 
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 Utilizaranse os medios didácticos idóneos para cada tema, tendo en conta os recursos con 

que contamos no Instituto: proxector, internet, textos e documentos, material de prensa, 

mapas, vídeos, presentacións...  

 

 

 

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

Avaliación. 

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 

troncais, específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe. 

2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, 

terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino 

como dos procesos de aprendizaxe. 

3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 

avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún 

caso para minorar as cualificacións obtidas. 

4. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a 

súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións 

didácticas. 

A aprendizaxe da Historia conleva unha serie de dificultades relacionadas non só coa 

memorización, senón coa asunción de conceptos con frecuencia abstractos, procedementos 

propios da tarefa do historiador, e valores.  

A avaliación ten que estar integrada no proceso de ensinanza aprendizaxe, non reducíndose, 

polo tanto, a actuacións illadas.  

Con esas consideracións avaliaremos non só a aprendizaxe de feitos, conceptos e principios, 

senón tamén a de procedementos, actitudes e valores , o que fai preciso contar cos 

instrumentos de avaliación e medición axeitados. Estes instrumentos poderán ser os seguintes:  

a) O coñecemento do alumnado que xorde da interpretación dos datos contidos na avaliación 

inicial, así como na utilización de técnicas de observación directa e indirecta.  

b) O Caderno do alumnado, onde se poidan observar aspectos formais (a presentación), 

metodolóxicos (resumos, vocabulario específico), conceptuais (corrección de ideas previas, 

ampliación de contidos), procedementais e actitudinais.  

c) Probas escritas e, nalgúns casos, orais do alumnado. Son controles ou probas dentro da 

avaliación sumativa, que permiten descubrir problemas e deficiencias no proceso de ensino-

aprendizaxe, así como os distintos ritmos nese proceso. Valoraríanse, de forma especial, os 

contidos procedementais, a capacidade de razoamento e as actitudes alcanzadas.  
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d) Intervencións no conxunto da clase ou en pequeno grupo. Desta forma poderemos valorar 

as súas actitudes ante o traballo en equipo, a tolerancia, as aportacións razoadas de carácter 

individual, etc. 

 e) Cuestionarios, debates, postas en común, onde o alumnado poida manifestar a súa opinión 

sobre o desenvolvemento do proceso educativo, así como enxuizar o papel do profesorado 

como orientador do traballo na aula.  

f) Observación diaria por parte do profesor do traballo cotiá do alumnado na clase. Valoración 

da expresión oral e escrita, dos traballos realizados individual ou colectivamente,así como os 

traballos de indagación que se lles propoñeren.  

 

Cualificación  

Á hora de cualificar utilizaranse os seguintes instrumentos:  

a) Realización por parte dos estudiantes de distintas probas escritas ou exames.  

Para a realización de exames seguirase o modelo marcado na circular enviada polo grupo de 

traballo de Historia de España da ABAU 

Deseñouse un exame con 3 exercicios, tal como se expón de seguido:  

1. Pregunta semiaberta: definir conceptos históricos básicos.  

2. Pregunta aberta: responder a unha cuestión entre dúas opcións posibles.   

3. Composición histórica.  

1.- Definir conceptos históricos:  

Preténdese que o alumnado amose precisión no manexo dos termos históricos.  

A resposta debe ser concreta, conforme ó estilo das entradas dos dicionarios especializados.  

Recoméndase unha extensión máxima de 3-4 liñas por concepto.  

Os conceptos para definir serán 4 e o seu valor total 2 puntos (0,5 puntos por concepto).  

2.- Pregunta para desenvolver (3 puntos):  

O obxectivo deste exercicio é que o alumnado mostre o seu dominio dos contidos, pero tamén 

a súa capacidade para artellar unha resposta razoada e coherente.  

A resposta debe cinguirse á cuestión presentada. Recoméndase unha extensión máxima 

dunha cara de folio (25-30 liñas).  

O seu valor é de 3 puntos.  

3.- Composición histórica (5 puntos): Valor do exercicio: 5 puntos. 

 

-Exames ou probas de avaliación específicas, serán o procedemento principal de avaliación e 

suporá como mínimo o 85% da cualificación final. 

Para cualificar os exames teranse en conta os criterios xerais e específicos da materia, así 

como a claridade na expresión, a expresión escrita tanto gramatical como ortográfica, a 

coherencia na exposición das ideas, a adecuación nas respostas, a elaboración dun discurso 

lóxico, que faga referencia a fontes concretas e ben ubicadas  no tempo, e un uso correcto e 

rigoroso da terminoloxía básica, a capacidade de relación, análise e comprensión dos feitos, 

non se tolerarán erros graves nas expresións. 
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- Realizarase un exame como mínimo por avaliación.  

- Até un máximo do 15% da cualificación final incluirá tarefas de carácter obrigatorio orientadas 

a fomentar o esforzo, a aprendizaxe autónoma e o pensamento crítico, así como a facilitar a 

asimilación dos contidos fundamentais do curso: Elaboración e ampliación de apuntamentos, 

esquemas, resumos e comentarios de texto, exercicios. Esta parte da cualificación será 

ponderada polo profesor xunto a observación do traballo do alumnado na aula, atendendo tanto 

á súa actitude, asistencia diaria, interese, participación e aproveitamento na aula. 

- O profesor fixará exercicios e diferentes probas para que o alumnado poida recuperar a 

materia pendente. A realización deses exercicios e probas é obrigatoria e o non realizalas 

suporá a non superación da materia. 

Cualificación final 

A cualificación final será a media aritmética da nota das tres avaliacións. No caso de terse 

presentado a algunha recuperación terase en conta a nota do exame de recuperación para 

facer a media. 

A nota do aprobado será o 5. As notas inferiores a 5 implican non superar a materia, xa que o 

redondeo se ten realizado nas respectivas avaliacións. 

Avaliación extraordinaria 

A avaliación extraordinaria consistira nun exame similar aos da ABAU cunha parte teórica e 

outra práctica. Cada parte terá diferentes preguntas e formarán dous bloques independentes 

que se valorarán nun 50% teoría e 50% práctica. Deixar un bloque sen resposta implica 

suspender a proba. 

A nota do exame supón o 100% da cualificación. 

 

5- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

Unha vez explicado o tema o profesor proporá a realización de distintas actividades, tendentes 

a facilitar un mellor repaso do tema, e que sirve para que o profesor recalque aqueles aspectos 

nos que puideran xurdir dificultades e permitindo que os alumnos que podan ter maiores 

dificultades reciban unha atención máis personalizada. 

Igualmente, se detectáramos algún caso de alumno con altas capacidades, a realización 

destas actividades permitiría aplicar un tratamento máis específico ao mesmo, tendendo ao 

máximo aproveitamento das mesmas. 

 

6- ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Os temas transversais abranguen contidos de varias disciplinas e o seu tratamento debe ser 

abordado dende a complementariedade. 

Non poden formularse como un programa paralelo ao desenvolvemento do currículo senón 

inserido na dinámica diaria do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Son transversais porque deben impregnar a totalidade das actividades do centro. Estes temas 

son: Educación ambiental, Educación para a paz, Educación do consumidor, Educación vial, 
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Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos, Educación para a saúde, Educación 

na sexualidade e Educación cívica e moral 

 

7- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.  

Non está previsto realizalas, pois o programa resulta moi amplo e o tempo é necesario para o 

desenvolvemento do mesmo. Non obstante poderemos participar naquelas que organice o 

centro destinadas aos nosos alumnos. 

 

8- CONTRIBUCIÓN PROXECTO LECTOR. 

O fomento da lectura convértese nunha actividade prioritaria para comprender textos 

escritos, para redactar correctamente e para expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha 

área como Xeografía e Historia a falta de competencia lingüística convértese nun dos principais 

obstáculos. Parece, polo tanto, preciso fomentar a lectura para garantir a comprensión 

lingüística dos alumnos.  

 Potenciarase a lectura de libros recomendados.  

 Empregaranse textos  motivadores, normalmente de carácter narrativo ou periodístico, 

coa finalidade de que os alumnos aprendan Historia non só a través do texto 

expositivo, senón tamén doutros tipos de texto. Así mesmo ensinaráselles aos alumnos 

a ler textos históricos dun xeito pautado. Os alumnos aprenderán a situar os textos no 

seu contexto histórico e xeográfico, e a seleccionar as ideas principais. Por outra banda 

aprenderán a realizar actividades de contraste de fontes e de integración da 

información de varias fontes.  

 Promoverase que os alumnos lean un conxunto de informacións para que formen a súa 

propia opinión sobre temas polémicos  e de debatelos cos seus compañeiros.  

 Intentarase que os  alumnos aprendan a identificar os aspectos subxectivos dos textos 

e a reflexionar sobre a función que cumpriron. Ademais analizarán textos  de todo tipo: 

políticos, económicos, periodísticos … 

 Proporcionaranse  actividades específicas de comprensión lectora para axudar aos 

alumnos a comprender o que len ao mesmo tempo que realizan actividades que os 

axudarán . Estas actividades de comprensión lectora poden ser de varios tipos:  

○  Actividades sobre o vocabulario más difícil ou específico.  

○  Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de 

forma explícita no texto.  

○ Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións entre 

as ideas (causa-efecto, comparación, semellanza ...) difíciles de descubrir polos 

alumnos, pois adoitan estar ocultos no texto.  

○ Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas, etc., ferramentas que 

son moi útiles para comprender e estudar . actividades en que se pide aos alumnos 
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que dean a súa opinión persoal e que implican a transformación do estudado en 

coñecemento propio.  

 

9- CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.  

 

As novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do proxecto 

educativo actual. Por unha banda, a aparición de Internet supuxo unha revolución na forma de 

procurar e tratar a información, ata o punto de que se ten convertido na principal fonte de 

información para case todos; por iso, cómpre que lles ensinemos aos alumnos a manexar 

Internet e a aproveitar as posibilidades que ofrece para a nosa materia. As novas tecnoloxías 

ábrenlles novos camiños e formas de traballar na clase, que poden resultar motivadoras para 

os alumnos e moi potentes desde o punto de vista didáctico. As posibilidades de traballar coas 

novas tecnoloxías  son varias,  cada profesor pode elixir, segundo os seus gustos e 

necesidades pero tendo sempre en conta a necesidade de compensar a desigualdade no 

acceso 

 Recorreremos a Internet para buscar información sobre actividades ou diversos 

aspectos da materia 

 Empregaremos recursos multimedia, con presentacións audiovisuais para os bloques 

que conforman a materia. Estas presentacións poden proxectarse de dúas maneiras: 

ben nun encerado dixital, se o houbera,  ben simplemente cun ordenador e un canón. 

Estas presentacións poden  incluír animacións, vídeos, imaxes, esquemas, textos e 

actividades que poden proxectarse ao longo da explicación na clase e que, sen dúbida, 

farán máis rica e interesante a exposición. 

 

10- AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

  

Descritores. 

Identifica e describe a economía e a organización social do Paleolítico e do Neolítico.. 

Explica as causas do cambio que leva do Paleolítico ao Neolítico. 

Recoñece as diferenzas entre unha pintura de arte cántabro e unha de arte levantino, 

explicando as súas características. 

Identifica e describe os avances técnicos que posibilitan a idade dos metais e as súas 

repercusións. 

A partir de textos proporcionados, distingue a súa importancia para o coñecemento histórico. 

Explica as características básicas do reino de Tartesos. 

Clasifica nunha táboa os principais pobos colonizadores da Península Ibérica indicando as 

súas apartacións. 
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Indica as principais colonias Gregas, Fenicias e Cartaxinesas. 

Recoñece nun mapa a área cultural Celta e Ibera. 

Explica as distintas fases da conquista da Península Ibérica polos Romanos. 

Explica o concepto de romanización e a súa importancia. 

Identifica e describe os medios empregados polos Romanos no seu proceso romanizador. 

Explica o distinto grao de romanización na Península ibérica indicando as súas causas. 

Explica o proceso de invasións dos pobos bárbaros. 

Identifica e describe as características da  monarquía dos Visigodos. 

Xustifica a orixe da Sociedade Estamental na Alta Idade Media. 

Explica as causas da caída do reino Visigodo. 

Elabora unha exposición para a clase sobre o mantemento do legado cultural e artístico de 

Roma na España actual. 

Elabora un eixe cronolóxico que amose os principais procesos e feitos históricos acaecidos 

desde o 250 a. C., ata o ano 711. 

Explica as causas da invasión dos musulmáns no 711 e os motivos da rápida ocupación. 

Elabora unha liña do tempo cos principais feitos e procesos  históricos ocorridos en Al-andalus 

e nos reinos cristiáns entre o ano 711 e o ano 1474. 

Identifica e describe as distintas etapas da evolución política de al Andalus. 

Explica os cambios económicos, sociais e culturais introducidos en Al Andalus. 

Explica a formación dos núcleos de resistencia cristiáns ao avance musulmán. 

Identifica e describe as grandes etapas da Reconquista recoñecendoas nun mapa. 

Explica a orixe e funcións das Cortes medievais. 

Describe a organización política das Coroas de Castela e Aragón ao remate da Idade Media. 

Describe os distintos sistemas de repoboación empregados ao longo da Reconquista. 

Recoñece a importancia posterior do proceso repoboador. 

Explica a evolución económica das Coroas de Castela e Aragón e as súas repercusións. 

Describe a formación e características do réxime señorial na España cristiá. 

Describe a formación e características da sociedade estamental na España cristiá. 

Identifica e describe a interrelación cultural que se produce na España Cristiá coa mestura das 

tres relixións: cristiáns, musulmáns e xudeus. 

Elabora unha exposición para a clase sobre a importancia cultural e artística do Camiño de 

Santiago. 

Explica o concepto de Unión Dinástica. 

Describe as características do novo Estado que xurde trala voda de Isabel e Fernando. 

Explica a expulsión dos xudeus dentro da política de unidade relixiosa emprendida polos Reis 

Católicos. 

Identifica a conquista de Granada como o último paso da Reconquista. 

Relaciona o descubrimento de América coa nova mentalidade renacentista. 

Explica os grandes obxectivos da política matrimonial dos Reis Católicos e as consecuencias 

da mesma. 
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Elabora unha táboa coas herdanzas de Carlos I e de Filipe II. 

Localiza nun mapa de Europa os dominios de Carlos I e de Filipe II. 

Describe o modelo político polisinodial dos Austria. 

Explica a conflitividade interior e exterior da Monarquía Hispánica no século XVI. 

Explica a expansión colonial que ten lugar no século XVI. 

Lee o texto de Bartolomé de las Casas e explica as súas críticas, así como as súas 

repercusións. 

Explica os sistemas de explotación colonial en América. 

Identifica e describe a repercusión económica para España e Europa do descubrimento do 

novo mundo. 

Explica a figura do valido e o seu papel na crise da Monarquía no século XVII. 

Describe e explica o proxecto reformista de Olivares. 

Identifica as causas da Guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias para a Monarquía dos 

Austria. Localiza nun mapa de Europa as consecuencias da paz de Westfalia. 

Identifica as causas do levantamento de Cataluña e Portugal en 1640, sinalando as súas 

similitudes. 

Recoñece o diferente resultado das sublevacións de Cataluña e Portugal en 1640. 

Identifica e xustifica a crise demográfica e económica do século XVII en España. 

Elabora unha liña do tempo cos principais feitos e procesos dos séculos XVI e XVII. 

Elabora unha exposición para a clase sobre algún pintor do século de Ouro Español. 

Explica o problema sucesorio que leva á Guerra de Sucesión dentro da xeopolítica Europea do 

momento e localiza nun mapa os distintos bandos enfrontados na Guerra de Sucesión. 

Explica o desenvolvemento da guerra e o seu final. 

Elabora unha liña do tempo entre 1700 e 1788 situando nela os principais feitos e procesos. 

Explica e sitúa nun mapa a paz de Utrecht e a nova orde Europea que xurde nela. 

Explica o papel dos Decretos de Nova Planta na configuración do novo modelo de Estado 

borbónico. 

Elabora unha táboa na que compares o modelo administrativos dos Austria co novo implantado 

polos Borbón. 

Explica as medidas emprendidas polos Borbón para sanear a Real Facenda fronte ao 

complexo sistema fiscal anterior. 

Identifica a política regalista dos Borbón como un paso máis no avance cara ao absolutismo. 

Explica o motín de Esquilache como resistencia fronte as reformas ilustradas e a expulsión dos 

xesuítas a consecuencia do mesmo. 

Elabora unha táboa comparando a evolución demográfica do século XVII coa do XVIII. 

Describe o modelo agrícola do século XVIII en España. 

Explica as principais medidas reformistas que sobre a agricultura promoveron os ilustrados 

españois. 

Identifica e xustifica as medidas dos Ilustrados españois tocantes á industria. 

Explica a política comercial emprendida con respecto de América. 
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Xustifica a liberalización do comercio adoptada por Carlos III. 

Compara o modelo económico catalán e Galego no século XVIII, identificando semellanzas e 

diferenzas. 

Define Ilustración e Despotismo Ilustrado. 

Relaciona o Despotismo Ilustrado co nivel de desenvolvemento económico do país. 

Explica as ideas principais dos Ilustrados españois. 

Xustifica os diversos mecanismos de difusión  do pensamento ilustrados así como a súa 

repercusión na época. 

Razoa a importancia que a Revolución Francesa tivo sobre a política de Carlos IV 

Explica a vacilante política exterior de Godoy nas relacións con Francia. 

Analiza o proceso que leva a entrada de tropas francesas en España e conduce ás abdicacións 

de Baiona. 

Explica as causas da Guerra da Independencia. 

Analiza a composición dos bandos enfrontados na Guerra da Independencia. 

Identifica as principais fases da Guerra da Independencia. 

Explica o proceso que conduce á convocatoria das Cortes de Cádiz e a elección da cidade. 

Indica semellanzas e diferenzas entre as Cortes estamentais do Antigo Réxime e as de Cádiz. 

Enumera as características das Cortes de Cádiz e  a súa labor lexislativa. 

Identifica e explica as características da Constitución de 1812. 

Explica a situación que se vive en España ao regreso de Fernando VII e as alternativas do rei, 

así como a postura adoptada polo mesmo e a reacción que provoca no liberais.  

Analiza a problemática do Trienio Liberal. 

Identifica e describe os problemas que representa a volta ao Antigo Réxime, especialmente o 

da Facenda. 

Explica o problema sucesorio de Fernando VII. 

Explica a orixe do Carlismo no proceso reformista emprendido por Fernando VII. 

Define o Carlismo e enumera as características do mesmo. Identifica os seus apios. 

Elabora unha liña de tempo cos principais feitos e procesos acaecidos entre 1788 e 1833. 

Constrúe unha táboa sinalando as diferenzas políticas e sociais entre o Antigo Réxime e o 

Liberalismo. 

Identifica e describe as causas que impulsaron o proceso de independencia das colonias 

Españolas de América. 

Explica o proceso de independencia das colonias americanas de España. 

Indica as consecuencias económicas que se derivan para España da perda do seu imperio 

colonial. 

Elabora unha exposición para a clase sobre a visión que Goya tivo da Guerra da 

Independencia. 

Localiza nun mapa a área de influencia do Carlismo. 

Lee o texto de María Teresa de Braganza e extrae características do Carlismo. 

Explica a ideoloxía carlista e relaciónaa co contexto internacional. 
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Explica os apoios sociais do Carlismo. 

Identifica e explica as causas da primeira Guerra Carlista. 

Identifica e explica as causas da segunda Guerra Carlista. 

Indica as consecuencias da primeira Guerra Carlista. 

Elabora unha liña de tempo cos principais feitos e procesos históricos entre 1833 e 1874. 

Identifica os distintos partidos políticos existentes durante o reinado de Isabel II. 

Caracteriza os distintos partidos políticos existentes no reinado de Isabel II. 

Identifica e describe os principais feitos da Rexencia de María Cristina. 

Identifica e describe os principais feitos da Rexencia de Espartero 

Explica a organización do estado levada a cabo polos Moderados. 

Identifica e describe os principais feitos do Bienio Progresista. 

Analiza a estabilidade política e a actividade exterior do período da Unión Liberal. 

Explica a crise final do reinado de Isabel II. 

Sinala o papel dos militares nos diferentes períodos do reinado de Isabel II. 

Explica as medidas de liberalización do mercado da terra durante o reinado de Isabel II. 

Analiza as causas, desenvolvemento e consecuencias da desamortización de Mendizabal. 

Analiza as causas, desenvolvemento e consecuencias da desamortización de Madoz. 

Elabora unha táboa comparando a sociedade estamental coa moderna sociedade de clases. 

Identifica e describe as distintas clases sociais existentes con Isabel II. 

A partir da lectura dos textos, extrae características do Estatuto Real, e das Constitucións de 

1837 e 1845 

Compara nunha táboa o Estatuto Real e as Constitucións de Isabel II. 

Caracteriza as distintas ideoloxías que inspiran as Constitucións no reinado de Isabel II. 

A partir das lecturas da proclama da Xunta de Málaga e da Superior, identifica as dúas 

revolucións que conflúen na Gloriosa. 

Explica as causas que levan a Revolución Gloriosa. 

Identifica e xustifica as distintas etapas do Sexenio Democrático. 

Extrae características da Constitución de 1869 a partir da lectura de parte do seu articulado. 

Explica as características da Constitución de 1869. 

Explica o conflitivo reinado de Amadeo I. 

Deduce do texto de abdicación de Amadeo I as causas da mesma. 

Analiza o proceso da Iª República e explica o seu fracaso. 

Explica a ditadura de Serrano como final do Sexenio. 

Explica a orixe do movemento obreiro Español. 

Identifica e xustifica a conflitividade social na España do século XIX. 

Explica os elementos constitutivos fundamentais do sistema Canovista. 

A partir da lectura de artigos da Constitución de 1876 extrae as súas características. 

Explica as características da Constitución de 1876. 

Explica o funcionamento do modelo político da Restauración. 

Precisa o papel do rei no modelo da Restauración. 
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Explica que é o caciquismo e a súa necesidade para o bo funcionamento do sistema. 

Enumera distintos mecanismos de fraude electoral. 

Enumera as principais medidas dos gobernos de Cánovas del Castillo. 

Explica o Pacto de O Pardo. 

Enumera as principais medidas dos gobernos de Sagasta. 

Elabora unha liña de tempo na que sitúes os principais feitos de procesos históricos entre 1874 

e 1902. 

Explica a aparición dos nacionalismos periféricos na España do século XIX. 

Indica as diferenzas entre Catalanismo, Galeguismo e Nacionalismo Vasco. 

Explica a evolución dos Republicanos no último terzo do século XIX. 

Explica a evolución do marxismo en España no último terzo do século XIIX. 

Explica a evolución do anarquismo no último terzo do século XIX. 

Elabora unha táboa comparativa do papel dos militares no reinado de Isabel II - Sexenio e na 

Restauración. 

Sintetiza a terceira guerra carlista: causas, desenvolvemento e consecuencias da mesma. 

Explica a política española respecto da illa de Cuba. 

Sintetiza a guerra de Cuba. Explica a paz de París e as consecuencias para España. 

Define o Rexeneracionismo. 

Explica as consecuencias económicas do desastre do 98. 

Explica as consecuencias políticas do desastre do 98. 

Explica as consecuencias ideolóxicas do desastre do 98. 

Analiza e explica os factores do lento crecemento da poboación no século XIX español. 

Compara nunha táboa a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de España e os  

países máis avanzados de Europa 

Analiza os efectos económicos da desamortización de Mendizabal. 

Analiza os efectos económicos da desamortización de Madoz. 

Sintetiza os límites do crecemento agrario español do século XIX. 

Explica e xustifica a causa dos baixos rendementos agrarios na España do século XIX. 

Sintetiza a orixe e evolución da industria téxtil catalá. 

Sintetiza a orixe e evolución da siderurxia na España do século XIX, con especial incidencia na 

Biscaíña. 

Resume a evolución da minería en España. 

Relaciona os aspectos anteriores do desenvolvemento do ferrocarril. 

Compara o desenvolvemento industrial de España co dos países máis desenvolvidos de 

Europa.  

Analiza as dificultades do comercio interior ata a construción do ferrocarril. 

Relaciona o atraso comercial co escaso desenvolvemento industrial. 

Explica o proceso de construción do ferrocarril na España do século XIX. 

Analiza e describe as consecuencias que se derivan para a economía da construción do 

ferrocarril e aplícaas ao caso Español. 
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Compara proteccionismo e librecambio na política comercial Española do século XIX. 

Enumera argumentos e apoios a favor e en contra do librecambio e do proteccionismo. 

Analiza o proceso que leva á unificación monetaria e ao monopolio de emisión do Banco de 

España. 

Explica o proceso de constitución da moderna banca e o seu papel na economía Española do 

século XIX. 

Compara o sistema impositivo do Antigo Réxime coa reforma fiscal de Mon-Santillan. 

Explica os elementos básicos do sistema fiscal de Mon-Santillan. 

Valora os efectos da reforma fiscal de Mon-Santillan. 

Analiza o efecto que os investimentos de Francia e Inglaterra xogaron no desenvolvemento 

económico Español do século XIX. 

Valora os cambios políticos producidos entre o século XIX e XX en España. 

Analiza os gobernos rexeneracionistas e os motivos do seu fracaso. 

Indica as principais medidas rexeneracionistas de Maura. 

Indica as principais medidas rexeneracionistas de Canalejas. 

Elabora unha liña temporal entre 1902 e 1931 situando nela os principais feitos e procesos 

históricos. 

Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do sistema político da 

Restauración. 

Analiza a evolución política dos republicanos no primeiro terzo do século XX. 

Analiza a evolución política dos nacionalismos periféricos no primeiro terzo do século XX. 

Analiza a evolución política do movemento obreiro no primeiro terzo do século XX. 

Identifica e explica as repercusións que a Primeira Guerra Mundial xogou en España. 

Identifica e explica as repercusións que a Revolución Rusa tivo en España. 

Explica as repercusións da Conferencia de Alxeciras en España. 

Explica os intereses e resistencias a intervención española en Marrocos. 

Analiza o proceso de ocupación Española do Rif e as súas dificultades. 

Explica as consecuencias do proceso de ocupación do Rif Español. 

Explica as causas e analiza a tripla crise de 1917. 

Explica as consecuencias de pechar sen solución a crise social de verán do 1917. 

Lee o manifesto de Primo de Rivera e extrae as razóns do seu golpe. 

Especifica os apoios sociais ao golpe de Primo de Rivera. 

Analiza o directorio militar e os feitos máis destacables do mesmo. 

Analiza o directorio civil e o intento de institucionalización da ditadura. 

Xustifica a crecente oposición á ditadura. 

Identifica as causas que levaron ao final da ditadura de Primo de Rivera. 

Sintetiza os intentos de Berenguer e Aznar de volver ao modelo da Restauración. 

Explica as causas da caída da monarquía de Afonso XIII. 

Analiza e explica a idade de prata da economía Española a raíz da neutralidade na Primeira 

Guerra Mundial. 
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Describe o nacionalismo económico Español auspiciado pola ditadura de Primo de Rivera. 

Interpreta unha táboa que amosa o crecemento económico español durante a ditadura de 

Primo de Rivera. 

Indica as consecuencias posteriores da política económica da ditadura. 

Explica a evolución demográfica española do primeiro terzo do século XX. 

Analiza as causas de dita evolución. 

Explica as causas que levan a proclamación da Segunda República. 

Valora as eleccións municipais de 1931. 

Relaciona as dificultades da Segunda República coa crise mundial de 1929 e o contexto 

político de Europa. 

Identifica os partidos políticos destacados da Segunda República explicando a súa ideoloxía e 

apoios sociais. 

Explica os apoios e resistencias á República. 

Analiza as eleccións xerais de 1931. 

Analiza a necesidade, desenvolvemento e consecuencias da reforma militar. 

Analiza a necesidade, desenvolvemento e consecuencias da reforma descentralizadora do 

Estado. 

Analiza a necesidade, desenvolvemento e consecuencias da reforma educativa. 

Analiza a necesidade, desenvolvemento e consecuencias da política laica da república. 

Explica outras reformas levadas a cabo no bienio reformista da República. 

Explica as características da Constitución de 1931. 

Analiza en profundidade o proxecto de reforma agraria da Segunda República: causas, 

desenvolvemento e consecuencias. 

Explica a tensión social que leva a caída do goberno de Azaña. 

Analiza as eleccións xerais de 1933. 

Analiza a inestabilidade do bienio radical-cedista. 

Analiza as consecuencias derivadas da paralización das reformas do bienio anterior. 

Analiza e xustifica o desenvolvemento da revolución de 1934. 

Explica as consecuencias da revolución de 1934. 

Explica o proceso de supresión da autonomía de Cataluña en 1934. 

Explica as causas que levan á convocatoria de novas eleccións en 1936. 

A partir da lectura do seu manifesto, explica as causas de constitución da Fronte Popular, 

relacionándoas co contexto Europeo do momento. 

Analiza as principais medidas adoptados polo goberno da Fronte Popular. 

Analiza o proceso da conspiración militar como única alternativa conservadora ante a Fronte 

Popular. 

Analiza e describe o proceso que conduce a unha Guerra Civil. 

Explica o proceso do levantamento militar e a reacción da república. 

Sitúa o proceso do golpe militar co contexto de crise da democracia que se vive en Europa. 

Especifica os apoios internacionais dos distintos bandos. 
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Analiza a evolución política e económica da zona Republicana durante a guerra civil.  

Analiza a evolución política e económica do bando sublevado durante a guerra civil. 

Valora as perdas humanas da Guerra civil, incluída a represión en ambos bandos. 

Analiza os efectos económicos e sociais da guerra. 

Esquematiza a Guerra Civil Española nas súas principais fases e acontecementos. 

Elabora un eixe cronolóxico no que figuren os principais feitos e procesos históricos entre 1931 

e 1939. 

Elabora unha exposición para a clase sobre a Idade de Prata da cultura Española. 

Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e sociais que apoian ao franquismo. 

Especifica os tres piares do franquismo. 

Explica a ideoloxía do franquismo. 

Esquematiza as distintas etapas que se poden observar no franquismo, caracterizando os 

trazos esenciais de cada unha delas. 

Analiza o proceso de institucionalización do Franquismo. 

Explica a organización dos distintos apoios do novo réxime e o papel de Franco. 

Explica a oscilante política exterior do franquismo ata 1959 e as causas da mesma. 

Analiza os distintos gobernos de Franco ata 1959, indicando os motivos dos distintos cambios. 

Explica as relacións exteriores do franquismo de 1959 ata o final. 

Analiza os gobernos de Franco desde 1959 marcados polo enfrontamento entre inmobilistas e 

aperturistas. 

Analiza a crise política, protestas sociais e económica que concorren en 1973. 

Valora a importancia que tivo o asasinato de Luís Carrero Blanco por parte de ETA. 

Analiza o goberno de Arias Navarro e o freo ás reformas. 

Valora o recrudecemento da represión do réxime. 

Destaca os intentos do réxime de disfrazarse de “democracia orgánica” 

Valora a importancia que para España tivo o afastamento do Plan Marshall e a negativa ao 

ingreso na CEE polo modelo político franquista. 

Analiza o período autárquico: causas, desenvolvemento e fracaso. 

Analiza a importancia e necesidade do Plan de Estabilización. 

Explica o proceso do desarrollismo nos anos 60, indicando tamén os seus límites. 

Analiza a repercusión da crise económica de 1973 sobre o franquismo. 

Analiza a sociedade do primeiro franquismo e o control do Estado e igrexa sobre ela. 

Analiza a sociedade do segundo franquismo, moito máis influída pola emigración e turismo. 

Explica a oposición ao réxime de Franco no período anterior aos anos 60: interior (política, 

sindical, maquía) e do exilio. 

Explica a oposición ao réxime de Franco no período posterior a 1959 no interior: social, política, 

estudantil, terrorismo, ... 

Elabora un eixe cronolóxico cos principais feitos e procesos históricos entre 1939 e 1975. 

Elabora unha exposición para a clase sobre a cultura do exilio durante o Franquismo. 
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Sintetiza as tres alternativas que aparecen a nivel político trala morte de Franco e os seus 

apoios. 

Analiza os gobernos de Arias Navarro e o choque co rei. 

Valora e explica o papel de D. Xoán Carlos I durante a Transición. 

Analiza a necesidade das reformas iniciais de Adolfo Suárez. 

Explica o proceso de consenso empregado por Adolfo Suárez. 

Analiza e explica a Lei de Reforma Política como peza angular da transición e as resistencias á 

mesma. 

Explica o proceso que conduce ás eleccións democráticas de 1977 e o resultado das mesmas. 

Valora as causas e obxectivos dos Pactos da Moncloa. Explica as consecuencias dos mesmos. 

Explica o proceso de elaboración da Constitución de 1978 e as súas características. 

Describe o proceso de aprobación e referendo da Constitución de 1978. 

Describe o proceso de restablecemento das preautonomías de Cataluña e do País Vasco. 

Analiza esquematicamente os gobernos de Adolfo Suárez. 

Valora as causas da crise da UCD. 

Valora e explica as resistencias á transición tanto pola ultradereita como pola ultraesquerda. 

Esquematiza o goberno de Calvo Sotelo. 

Valora as eleccións de 1982. 

Esquematiza os distintos gobernos de Filipe González. 

Valora a importancia que tivo o ingreso de España na CEE. 

Explica as dificultades dos gobernos do PSOE. 

Valora as eleccións de 1996. 

Esquematiza as distintas fases da economía Española desde 1979: saída da crise, 

crecemento, crise do 92, superación, crecemento e crise de 2008. 

Analiza o cambio social producido en España despois de morte de Franco. 

Analiza o papel xogado polo terrorismo de toda ideoloxía durante o proceso da Transición. 

Analiza o proceso de desarticulación de ETA. Valora as repercusións actuais do terrorismo. 

Valora a incidencia do novo terrorismo islamita na sociedade española. 

Elabora un eixe cronolóxico cos principais feitos e procesos históricos entre 1975 e 2017. 

Explica a posición e o papel de España actual na Unión Europea e no mundo. 

 

Valoración dos descritores: 

- Indicador de non logrado: ser incapaz de explicalo ou facelo. 

- Indicador de logro baixo: ter dificultades para explicalo ou facelo. 

- Indicador de logro medio: explicalo ou facelo sen dificultade de forma sinxela. 

- Indicador de logro alto: explicalo ou facelo de xeito excelente e ao máximo nivel. 

 

Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 
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A programación é revisada ao longo de todo o curso escolar nas sucesivas reunións do 

Departamento que se realizan mensualmente, con especial fincapé na reunión final, tralo 

remate do curso académico. 

A fin de avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, ao final de cada avaliación o profesor 

entregará ao alumnado unha ficha (ANEXO I) para que se cubra de forma anónima. 

 

 

 

ANEXO I: Cuestionario  alumnado para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

 

1.- A disciplina respostou as túas espectativas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

2.-  Consideras que a disciplina é de utilidade para a túa vida diaria? 

 

Nada   

Poco   

Bastante  

Mucho  

 

3.-  Consideras que foi de utilidade para outras disciplinas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

4.-  Os temas abordados resultan aplicábeis distintos aspectos do teu desenvolvemento persoal e  

académico? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

5.-  Consideras que as temáticas abordadas foron axeitadas? 

 

Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

6.- Consideras axeitada a metodoloxía empregada? 
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Si  

Non  

Por que? 

 

 

 

 

7.-  Consideras axeitada a secuencia dos temas tratados? 

 

Si  

No  

Por que? 

 

 

8.-  Valora a parte práctica 

 

 
Moi mala  Mala Boa Moi boa 

Metodoloxía empregada     

Adaptación aos contidos     

Reforzo da parte teórica     

Aclaración de dúbidas     

  

 

9.- Valora a actuación do profesor con respecto aos seguintes aspectos: 

 

 
Moi mal  Mal Ben Moi ben 

Metodoloxía empregada     

Desenvolvemento dos contidos     

Claridade da exposición     

Atención persoal aos alumnos     

Aclaración de dúbidas     

  

10. Como mellorarías a disciplina? 
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