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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 O coñecemento da sociedade, a súa organización e 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 deu a estes, apórtanos datos sobre o pasado e permítenos anticipar algúns dos 
problemas do futuro. As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores 
para o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a realidade humana e social dende unha 
perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos sociais; 
sen embargo a sociedade actual, cada vez máis complexa, require da intervención doutras disciplinas 
como a Economía, Socioloxía, Ecoloxía ou Historia da Arte, que aportan análises diferentes e 
complementarios, para a mellor comprensión da realidade social. 

 Na ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende profundar nos coñecementos adquiridos polos 
estudantes na Educación Primaria, favorecer a comprensión dos acontecementos, procesos e fenómenos 
sociais no contexto no que se produce, tendo sempre en consideración as diferentes escalas de estudo 
(mundo, Europa, España, Galiza), analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir 
adquirindo as competencias necesarias para comprender a realidade do mundo no que viven, as 
experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así como o espazo no que se 
desenvolve a vida en sociedade.  

 

2.-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. RELACION DOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

O aporte da Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é moi relevante. Deste 
xeito poderiamos dicir que a través da materia desenvólvense competencias que na práctica funcionan 
como propias (as Competencias sociais e cívicas en relación con contidos propios tanto da Historia como 
da Xeografía e a Competencia matemática e 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 sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión conceptual de dita 
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, 
Dixital e de Aprender a aprender impregnan todo o currículo da Xeografía e Historia pois presentan unha 
dimensión instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos da ESO.  

A materia de Xeografía e Historia é un vehículo adecuado para animar o emprendemento. Ademais, o 
desenvolvemento sostible e medio, os riscos de explotación e o abuso e maltrato son ineludibles. O 
tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo 
cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando distintos ritmos e estilos de aprendizaxe que 
teñan en conta a atención á diversidade. A 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 forma 
especial as TIC e cun enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. É moi 
importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do 
desenvolvemento competencial do alumnado e non esquecer a adecuada coordinación entre os 
docentes. 

 

Contidos Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 

 B1.1. Localización. Latitude e 
lonxitude. 

 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 B1.2. Características xerais do 
medio físico de España e de 
Galicia. 

 XHB1.2.1. Enumera e describe as 
peculiaridades do medio físico 
español e galego. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 
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Contidos Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 B1.3. Medio físico de España: 
relevo e hidrografía. 

 XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico 
as principais unidades do relevo 
español. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 B1.4. Medio físico de Galicia: 
relevo e hidrografía. 

 XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico 
as principais unidades do relevo 
galego. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 B1.5. Clima: elementos e factores. 
Diversidade climática da Península 
Ibérica e de Galicia. 

 XHB1.5.1. Localiza nun mapa os 
grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos de España. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 XHB1.5.3. Localiza nun mapa os 
espazos bioclimáticos de Galicia. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 B1.6. Diversidade de paisaxes. 
Zonas bioclimáticas da Península 
Ibérica e de Galicia. 

 XHB1.6.1. Distingue e localiza nun 
mapa as paisaxes de España e de 
Galicia. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 B1.7. Medio natural e problemas 
ambientais en España. 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 B2.1. Poboación mundial: modelos 
demográficos e movementos 
migratorios. 

 XHB2.1.1. Localiza no mapa 
mundial os continentes e as áreas 
máis densamente poboadas. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 B2.2. Poboación europea: 
distribución e evolución. 

 

 XHB2.2.1. Explica as 
características da poboación 
europea. 

 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 CD 

 XHB2.2.2. Compara entre países a 
poboación europea segundo a súa 
distribución, a súa evolución e a 
súa dinámica. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 
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Contidos Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 CD 

 CCL 

 B2.3. Poboación española: 
evolución, distribución e dinámica. 
Movementos migratorios. 

 XHB2.3.1. Explica a pirámide de 
poboación de España e das súas 
comunidades autónomas. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 B2.4. Poboación de Galicia: 
evolución, distribución e dinámica. 
Movementos migratorios. 

 XHB2.4.1. Coñece o proceso da 
emigración galega, as súas etapas 
e os destinos principais.  

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 B2.5. Proceso de urbanización no 
planeta. 

 XHB2.5.1. Realiza un gráfico con 
datos da evolución do crecemento 
da poboación urbana no mundo. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 B2.6. A cidade e o proceso de 
urbanización europeo. 

 XHB2.6.1. Resume elementos que 
diferencien o urbano e o rural en 
Europa. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 B2.7. A cidade e o proceso de 
urbanización en España e en 
Galicia. 

 XHB2.7.1. Interpreta textos que 
expliquen as características das 
cidades de España e de Galicia, 
axudándose de internet ou de 
medios de comunicación escrita. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 B2.8. Diversidade de medios 
naturais en España e en Galicia. 

 XHB2.8.1. Sitúa os parques 
naturais españois nun mapa, e 
explica a situación actual dalgúns 
deles. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CCL 

 CD 
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Contidos Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

xeográficas a partir dos datos 
elixidos. 

 B2.9. Paisaxes no territorio 
español e galego. 

 XHB2.9.1. Clasifica as principais 
paisaxes humanizadas españolas 
a través de imaxes. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 B2.10. Principais retos e 
problemas ambientais en España. 

 XHB2.10.1. Compara paisaxes 
humanizadas españolas segundo 
a súa actividade económica. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCL 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

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

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

 CSC 

 CCEC 

 B3.2. Fontes históricas.  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. Cambio e continuidade.  XHB3.3.1. Ordena temporalmente 
algúns feitos históricos e outros 
feitos salientables, utilizando para 
iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e 
simultaneidade. 

 CSC 

 CMCCT 

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

 CSC 

 CMCCT 

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

 CSC 

 CMCCT 

 B3.5. Vocabulario histórico e 
artístico. 

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

 CSC 

 CCL 

 B3.6. Idade Media: concepto e as 
subetapas (alta, plena e baixa 
Idade Media). 

 XHB3.6.1. Utiliza as fontes 
históricas e entende os límites do 
que se pode escribir sobre o 
pasado. 

 CSC 

 CAA 

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

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

 CSC 

 CAA 

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

 CSC 

 B3.9. Islam. Península Ibérica: 
invasión musulmá. Evolución de 
Al-Andalus e dos reinos cristiáns. 

 XHB3.9.1. Comprende as orixes 
do Islam e o seu alcance posterior. 

 CSC 

 CCEC 

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

 CSC 

 CCEC 



IES CELSO EMILIO FERREIRO CELANOVA 

7 

Contidos Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 CMCCT 

 CCL 

 B3.10. Reconquista e 
repoboación. 

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

 CSC 

 CAA 

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

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

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

 XHB3.11.1. Comprende o impacto 
dunha crise demográfica e 
económica nas sociedades 
medievais europeas. 

 CSC 

 B3.12. Arte románica, gótica e 
islámica.  

 XHB3.12.1. Describe 
características da arte románica, 
gótica e islámica. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 

 

3.-RELACIÓN ENTRE OS CONTTIDOS DA MATERIA, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN  ORGANIZADOS POR TRIMESTRES. 

 

1º TRIMESTRE 

 

UNIDADE 1: A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO 
 

BLOQUE 3 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – A crise do Imperio romano e a súa 

fragmentación. 
– A caída do Imperio romano en 

Occidente: división política e 
invasións xermánicas. 

– Observación dun eixe cronolóxico 
no que se expoñen as etapas da 
Idade Media e os sucesos 
principais de cada unha delas. 

– Análise e elaboración de eixes 
cronolóxicos sobre as etapas 
posteriores ao declive do Imperio 
romano. 

– Situación espazo-temporal dos 
sucesos principais relativos ao 
proceso de descomposición do 
Imperio romano. 

– Análise e comentario de textos 
históricos. 

– Observación e interpretación de 
debuxos. 

– Comprensión dos conceptos clave 
da época en cuestión. 

1.  Establecer o paso da 
Idade Antiga á Idade 
Media. 

1.1 Explica e sitúa 
cronoloxicamente as 
principais etapas da Idade 
Media e o proceso de 
descomposición do Imperio 
romano de Occidente. C. 
Com. Lingüística - Aprender 
a Apr. 
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– A formación do reino visigodo de 
Toledo. 

– A organización política do reino 
visigodo. 

– O reino suevo de Galicia. 
– A organización social e económica 

do reino visigodo: o proceso de 
ruralización. 

– A influencia da Igrexa na 
sociedade visigoda. 

– A cultura visigoda: a importancia 
do latín como lingua culta e a 
arquitectura e a ourivaría 
visigodas. 

– Aproximación á cotidianeidade da 
época a través de textos, imaxes e 
exercicios imaxinativos. 

2. Expor a nova situación 
económica, social e 
política dos reinos 
xermánicos. 

2.1 Analiza os pobos 
xermánicos: formación, 
organización, formas de vida 
e cultura. C. Conc. e 
Expresións culturais - Sent. 
Inic. e Espírito Emprendedor 
- Aprender a Apr. 

2.2 Estuda un dos reinos 
xermánicos: orixe, 
organización, formas de vida 
e cultura. C. Conc. e 
Expresións culturais - C. 
Sociais e Cívicas. 

2.3 Explica o proceso de 
ruralización a causa da 
destrución das cidades e que 
consecuencias culturais e 
económicas se derivan disto. 
C. Conc. e Expresións 
culturais - C. Com. 
Lingüística - Aprender a Apr. 

– O Imperio bizantino: a época de 
Xustiniano. 

– O Imperio bizantino: 
orientalización e declive. 

– A arte bizantina. 
– Lectura, realización e comentario 

de mapas. 

3. Explicar o Imperio 
bizantino como 
continuación do Imperio 
romano de Oriente. 

3.1 Sitúa a orixe do Imperio 
bizantino e expón a 
importancia do emperador 
Xustiniano no seu 
desenvolvemento. C. Conc. e 
Expresións culturais - C. Soc. 
e Cívicas. 

3.2 Expón as características 
culturais do Imperio 
bizantino (xeito de 
distribución, economía, 
relixión e arte) e compáraas 
coas propias doutras 
culturas. C. Conc. e 
Expresións culturais - C. 
Dixital - Sent. Inic. e Espírito 
Emprendedor. 

– O proceso de formación do 
Imperio carolinxio: o reino dos 
francos. 

– A figura de Carlomagno e o 
renacemento carolinxio. 

– A organización política e 
administrativa do Imperio 
carolinxio. 

– O sistema de fidelidades persoais 
e as orixes do feudalismo. 

4. Describir o Imperio 
carolinxio como último 
intento de reconstrución 
do Imperio de Occidente. 

4.1 Sitúa a orixe do Imperio 
carolinxio e expón a 
importancia da figura de 
Carlomagno coas 
repercusións que o seu 
legado ten na Europa actual. 
C. Conc. e Expresións 
culturais - C. Soc. e Cívicas. 

4.2 Identifica as orixes da 
sociedade feudal e define as 
relacións entre señores e 
campesiños. C. Conc. e 
Expresións culturais - C. Soc. 
e Cívicas. 
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– A figura de Mahoma e a orixe do 
islamismo como relixión. 

– A importancia do Corán na relixión 
islámica: piares básicos e os 
centros de culto, as mesquitas. 

– A irrupción e expansión do Islam 
no século VII. 

– Interese por coñecer e conservar 
o patrimonio cultural. 

5 Expor o nacemento 
dunha nova relixión: o 
Islam. 

5.1 Explica as principais 
características do Islam, 
describe a súa orixe e as 
súas implicacións culturais e 
artísticas. C. Conc. e 
Expresións culturais - C. Soc. 
e Cívicas. 
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UNIDADE 2: AL-ANDALUS 

 

BLOQUE 3 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – As orixes do Islam e a súa 

expansión na área Mediterránea. 
– As etapas do Imperio islámico: o 

seu goberno e a súa organización. 
– A división entre sunismo e chiísmo 

despois da morte de Mahoma. 
– Situación espazo -temporal dos 

sucesos principais relativos á orixe 
e expansión do Islam. 

– Comprensión dos conceptos clave 
da época en cuestión. 

 

1. Explicar o proceso de 
expansión do Islam no 
mundo e en Al-Andalus e 
saber identificar as 
distintas etapas da súa 
historia. 

1.1 Comprende as orixes do 
Islam e o seu alcance 
posterior  e interpreta 
mapas e eixes cronolóxicos 
que describen os procesos 
de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 
Aprender a Apr. - C. Com. 
Lingüística. 

1.2 Explica a importancia de 
Al-Andalus na Idade Media. 
Aprender a Aprender - C. 
Com. Lingüística - Conc. e 
Exp. Culturais. 

– O esplendor económico e cultural 
do Imperio. 

– A crise da monarquía visigoda: 
enfrontamentos entre os 
partidarios de Agila e de Rodrigo. 

– A conquista musulmá da Península 
Ibérica e a formación de Al-
Andalus: fórmulas de dominación 
e integración dos pobos invadidos. 

2. Analizar a evolución dos 
reinos cristiáns e 
musulmáns, nos seus 
aspectos socio-
económicos, políticos e 
culturais e comprender o 
proceso das conquistas e 
a repoboación na 
Península Ibérica. 

2.1 Describe aspectos clave 
da economía, a organización 
social, a cultura e a arte de 
Al-Andalus. Conc. e Exp. 
Culturais - C. Com. 
Lingüística - C. Soc. e Cívicas. 

– A desvinculación de Al-Andalus 
respecto ao Imperio: evolución 
política, social e económica do 
Emirato dependente de Damasco 
e do Emirato Omeia 
independente. 

– A evolución do Emirato cordobés: 
o Califato de Córdoba como época 
de máximo esplendor. 

– A administración do Emirato e a 
función dos seus integrantes. 

– A fragmentación da unidade do 
Califato nos reinos de taifas. 

– A resistencia ao avance cristián 
dos reinos do Norte: o reino nazarí 
de Granada. 

– As innovacións introducidas polos 
árabes á súa chegada á Península 
Ibérica: cultivo das terras e 
sistemas de regadío. 

– A cidade como centro económico 
e cultural no mundo islámico.  

– A organización social e as 
actividades económicas 
desempeñadas en Al-Andalus: a 
artesanía e o comercio. 

3. Caracterizar a sociedade e 
as diferentes formas de 
go-berno existentes nas 
distintas etapas de Al-
Andalus ao longo dos 
séculos de dominación 
musulmá, aludindo ás 
súas actividades 
económicas e ao seu 
xeito de organización. 

3.1 Ordena temporalmente 
algúns feitos históricos 
relevantes na historia de Al-
Andalus e sitúaos na súa 
etapa correspondente. 
Aprender a Apr. - Conc. e 
Exp. Culturais - C. Dixital. 
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– A arte islámica e a súa expresión 
en Al-Andalus: predominio da 
arquitectura, épocas, 
características e principais obras 
da época na Península Ibérica. 

– Aproximación á época a través do 
comentario de textos e da 
observación de imaxes e debuxos. 

4. Recoñecer as 
características da arte 
islámica e andalusí e 
identificar os 
monumentos de época 
andalusí que se 
conservan no noso 
territorio. 

4.1 Coñece as novidades 
culturais que introduciron os 
árabes na Península Ibérica 
coa súa chegada e os 
beneficios que isto supuxo. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Conc. e Exp. 
Culturais - Sent. Inic. e 
Espírito Emprendedor. 

– A cultura islámica: o 
desenvolvemento das artes, as 
letras e as ciencias. Os avances 
científicos e técnicos introducidos 
polos musulmáns. 

– Interese por conocer e conservar o 
patrimonio cultural. 

5. Explicar os trazos da 
cultura islámica, valorar a 
súa riqueza en Al-Andalus 
e recoñecer a importancia 
da herdanza musulmá no 
noso patrimonio. 

5.1 Describe as 
características da arte 
islámica. Conc. e Exp. 
Culturais - Aprender a 
Aprender. 

 

 

UNIDADE 3: A EUROPA FEUDAL 

 

BLOQUE 3 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – As causas que motivaron a 

descomposición do Imperio 
carolinxio. 

– A vasalaxe como base do 
feudalismo. 

– Aproximación á época a través do 
comentario de textos e a 
observación de imaxes e debuxos. 

– Situación espazo -temporal dos 
sucesos principais relativos á 
Europa feudal. 

– Procura de información na rede 
referente a elementos da época 
en cuestión. 

1. Identificar os factores que 
propiciaron a aparición e 
o desenvolvemento do 
feudalismo tras a morte 
de Carlomagno, explicar a 
organización social que 
disto se deriva e as súas 
consecuencias 
económicas e sociais. 

1.1 Caracteriza o feudalismo 
como o novo xeito de 
organización e goberno da 
sociedade tras a 
descomposición do Imperio 
carolinxio. Apr. a Aprender - 
C. Com. Lingüística - Conc. e 
Exp. Culturais - C. Soc. e 
Cívicas. 
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– A xerarquización da sociedade por 
estamentos: os privilexiados e os 
non privilexiados. 

– A monarquía feudal: o carácter 
sagrado e patrimonial. 

– Os estamentos privilexiados: a 
nobreza e o clero. 

– Os nobres e as damas: a súa vida 
cotiá. 

– A cerimonia de investidura dos 
cabaleiros: procedementos e 
equipo. 

– As actividades do cabaleiro: a 
guerra, os torneos e as xustas, e o 
amor cortés. 

– A organización do clero e a súa 
estrutura xerárquica. 

– Análise de gráficos que permiten 
afondar na organización social e 
económica da época. 

2. Explicar a composición 
dos estamentos da 
sociedade medieval, os 
seus trazos distintivos e 
os pactos de fidelidade e 
vasalaxe dos distintos 
grupos sociais que 
integraban o sistema 
feudal. 

2.1 Expón a sociedade 
feudal e os seus 
compoñentes, a súa 
organización económica, a 
importancia da figura do rei. 
Conc. e Exp. Culturais - C. 
Soc. e Cívicas - C. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

– Devastación da Europa Occidental 
e debilidade dos monarcas fronte 
a isto. 

– Os poderes reais e o goberno dos 
reinos. 

– O Sacro Imperio Romano 
Xermánico. 

– O debilitamento do poder real do 
emperador fronte aos monarcas. 

– A influencia da Igrexa na Europa 
medieval: a regulación da vida 
social. 

– Os casrelos medievais. 
– Interese por coñecer e conservar 

o patrimonio cultural. 
 

3. Analizar a nova situación 
social, política e cultural 
na época do feudalismo: 
estrutura e organización, 
xeitos de vida e relación 
coa Igrexa. 

3.1  Explica a 
situación de Europa tras a 
fragmentación do Imperio 
de Carlomagno: a división en 
reinos e o nacemento do 
Sacro Imperio Romano 
Xermánico. Conc. e Exp. 
Culturais - Aprender a Apr. - 
C. Soc. e Cívicas. 

3.2  Coñece os trazos 
fundamentais da vida cotiá 
na sociedade feudal: a 
importancia da Igrexa e a 
súa estrutura xerárquica e a 
figura do campesiño. Conc. e 
Exp. Culturais - C. Soc. e 
Cívicas. - Aprender a 
Aprender. 

3.3 Describe como era un 
castelo medieval e como 
vivían os seus habitantes, 
facendo especial fincapé nas 
actividades que realizaba o 
señor do castelo. C. Soc. e 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - Conc. e Expr. 
Culturais. 

– O feudo como propiedade 
vinculada. 

– O señorío territorial e as rendas 
señoriais. 

- Os campesiños no mundo 
feudal: labores, cultivos, 
técnicas e calendario agrícola. 

– Elaboración de relatos e debuxos 
referentes á época por medio dun 
exercicio imaxinativo. 

4. Estudar a clase social 
fundamental que sostén o 
sistema feudal: o 
campesiñado. 

4.1 Explica a importancia do 
campesiñado na sociedade 
feudal: administración dos 
campos, actividades 
desempeñadas, dereitos e 
deberes e relación cos 
señores. C. Soc. e Cívicas - 
Conc. e Expr. Culturais - C. 
Com. Lingüística. 
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– Comprensión e definición dos 
conceptos clave da época en 
cuestión. 

– Interpretación de esquemas e 
elaboración de táboas que 
permiten maior visualización do 
período referido. 

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

5.1  Comprende o 
impacto dunha crise 
demográfica e económica nas 
sociedades medievais 
europeas. Conc. e Exp. Cult. - 
Aprender a Apr. - Sent. Inic. e 
Esp. Emp. 

 

 

UNIDADE 4: OS PRIMEIROS REINOS PENINSULARES. O REINO DE GALICIA 

 

 

BLOQUE 3 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – A orixe dos reinos cantábricos 

como núcleos de resistencia á 
dominación musulmá: o reino de 
Asturias e a importancia da figura 
de Pelaio. 

– As características da arte 
prerrománica asturiana. 

– A creación da Marca Hispánica 
como zona defensiva do reino 
franco. 

– O nacemento dos reinos e 
condados pirenaicos tras a morte 
de Carlomagno: o reino de 
Pamplona, os condados 
aragoneses e os condados 
cataláns. 

– A batalla de Roncesvalles e o 
cabaleiro Roldán. 

– Situación espazo-temporal dos 
sucesos principais relativos á 
Europa feudal. 

1. Explicar a importancia 
dos reinos cristiáns da 
Península Ibérica durante 
a Idade Media e a súa 
evolución.  

1.1 Describe os procesos de 
formación e expansión dos 
reinos cristiáns da Península 
durante a Idade Media: o 
reino de Asturias, o reino de 
Pamplona, os condados 
aragoneses e os condados 
cataláns. C. Soc. e Cívicas - 
Conc. e Expr. Culturais - C. 
Dixital. 
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– A expansión dos reinos cristiáns 
occidentais: o reino asturleonés e 
a ocupación do val do Douro. 

– A creación do reino de León. 
– O reino de Galicia do século VIII ao 

XIII. 
– A orixe do reino de Castela: de 

condado a reino baixo o poder de 
Fernando I. 

– A liberación do dominio franco e a 
posterior formación dos reinos de 
Pamplona e Aragón e os condados 
cataláns. 

– A importancia de Sancho III: a 
hexemonía do reino de Pamplona 
e a súa división tras a súa morte. 

2. Expor o desenvolvemento 
de León e de Castela.  

2.1 Explica a ocupación dos 
territorios desde a 
Cordilleira Cantábrica ata o 
río Douro: a repoboación, a 
formación e o crecemento 
do reino de León e a súa 
evolución ata se converter 
no condado e 
posteriormente no reino de 
Castela. Conc. e Expr. 
Culturais - C. Com. 
Lingüística - C. Soc. e Cívicas. 

2.2 Desenvolve o proceso 
de liberación dos condados 
pirenaicos respecto ao 
dominio franco: o reino de 
Pamplona, o reino de 
Aragón e os condados 
cataláns. C. Com. Lingüística 
- C. Soc. e Cívicas. 

– O Camiño de Santiago como vía de 
comunicación e intercambios 
comerciais: a ruta xacobea e 
destino. 

 

3. Entender a importancia 
do Camiño de Santiago na 
Idade Media e valorar a 
achega cultural das 
comunidades peregrinas. 

3.1 Explica a importancia do 
Camiño de Santiago ao longo 
da Idade Media, como 
posibilidade do intercambio 
cultural con distintos puntos 
de Europa. C. Dixital - Conc. 
e Expr. Culturais - Sent. Inic. 
e Esp. Emp. 

– A reconquista entre os séculos VIII 
e XII: Navarra cara a Francia, 
Aragón cara a Occitania e Castela 
e León sobre algunhas taifas. 

– A repoboación dos territorios 
conquistados: repoboacións libres 
e concellís, os foros e as cartas 
poboa e o tipo de economía. 

– Sociedade e economía en Galicia 
durante a Idade Media. 

4. Comprender que eran as 
repoboacións, como se 
realizaron e 
evolucionaron. 

4.1 Expón o proceso de 
repoboación das terras 
conquistadas a Al-Andalus 
polos reis cristiáns: tipos de 
repoboación, xeitos de vida, 
actividades e organización. 
C. Com. Ling. - Conc. e Expr. 
Cult. - Aprender a Apr. 

- Organización da información 
en esquemas. 

– O debilitamento de Al-Andalus e o 
avance dos reinos cristiáns grazas 
ao sistema de parias. 

– A expansión de Castela e León a 
mans de Fernando I e Alfonso VI e 
a fin do seu avance por 
intervención dos almorávides e 
dos almohades. 

– A consolidación dos reinos 
peninsulares: as coroas de Castela 
e de Aragón e os reinos de 
Portugal e de Navarra. 

 

5. Expor a ofensiva 
territorial dos reinos 
cristiáns entre os séculos 
XI e XII e a consecuente 
evolución das fronteiras 
dos seus reinos. 

5.1 Coñece os principais 
feitos relativos ao avance 
dos reinos cristiáns: 
debilitamento de Al-Andalus 
e reconquista e 
incorporación de territorios. 
Conc. e Expr. Culturais - C. 
Com. Lingüística - Aprender 
a Aprender. 

5.2 Desenvolve a 
consolidación dos reinos 
peninsulares: a coroa de 
Castela, o reino de Portugal, 
a coroa de Aragón e o reino 
de Navarra. C. Dixital - 
Aprender a Aprender – C. 
Soc. e Cívicas. 
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– Aproximación á época a través do 
comentario de textos e da 
observación de imaxes e debuxos. 

– Elaboración de relatos referentes 
á época por medio dun exercicio 
imaxinativo. 

6. Coñecer a importancia de 
certos personaxes 
destacados  relacionados 
co período histórico 
estudado. 

6.1 Coñece a importancia 
de Rodrigo Díaz de Vivar: o 
Cid. C. Dixital - C. Com. Ling. 
- Conc. e Expr. Cult - Sent. 
Inic. e Esp. Emprendedor. 

 

 

2º TRIMESTRE 
 

UNIDADE 5: A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 

 

BLOQUE 3 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – O xurdimento dun novo estilo 

artístico: o Románico. 
– O culto ás reliquias e as 

peregrinacións a lugares santos: 
desenvolvemento e a expansión 
do Románico. 

– A sociedade rural da Idade Media: 
o analfabetismo. 

– A importancia da Igrexa como 
centro cultural. 

– O latín como lingua culta e as 
linguas romances. 

– Os mosteiros medievais e as ordes 
monásticas: a importancia da 
regra. 

– A vida cotiá nun mosteiro 
beneditino: a distribución dos 
diferentes espazos, a 
administración, os horarios e as 
tarefas. 

– Situación nun mapa dos territorios 
principais nos que se desenvolveu 
a arte románica. 

1. Recoñecer a importancia 
da Igrexa e dos mosteiros 
na Idade Media. 

1.1 Coñece a importancia 
da Igrexa na Idade Media e a 
súa estreita vinculación coa 
eclosión dun novo estilo 
artístico: o Románico. Conc. 
e Expr. Cult. - C. Soc. e 
Cívicas - Sent. Inic. e Esp. 
Emp. 

1.2 Explica a vida 
monástica: organización, 
ordes, normas de conduta, 
partes do mosteiro e as súas 
funcións. Conciencia e Expr. 
Cult. - C. Dixital - C. Soc. e 
Cívicas. 
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– A febre construtora: a 
arquitectura románica e as súas 
características. 

– As partes e funcións dunha igrexa 
románica: planta, bóvedas, muros, 
arcos e portada. 

– As características e funcións da 
pintura románica. 

– As técnicas pictóricas: o fresco, as 
táboas e as miniaturas e 
iluminacións. 

– A pintura nas ábsidas: o 
Pantocrátor e tamén o Theotokos. 

– As características e funcións que 
tiña a escultura románica. 

– A escultura ao servizo da 
arquitectura: capiteis e portada. 

– Os temas dos capiteis: relixión, 
vida cotiá, animais e vexetais. 

– Os elementos da portada: 
tímpano, lintel, parteluz, xambas e 
arquivoltas. 

– Definición de conceptos clave para 
a comprensión da época e 
comparación entre eles. 

– Aproximación á época a través do 
comentario de textos e da 
observación de imaxes e debuxos. 

– Produción de relatos e debuxos 
referentes á época por medio dun 
exercicio imaxinativo. 

2. Analizar as formas de 
expresión artística do 
Románico: arquitectura, 
pintura e escultura. 

2.1 Expón as características 
da arquitectura románica: as 
igrexas e as súas partes. 
Conc. e Expr. Cult. - C. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

2.2 Describe a pintura 
románica: características e 
funcións. Conc. e Expr. Cult. 
- Aprender a Aprender. 

2.3 Expón as características 
da escultura románica: 
relación coa arquitectura e 
análise das súas obras. Conc. 
e Expr. Cult. - Aprender a 
Aprender - Sent. Inic. e Esp. 
Emprendedor. 

– Interese por coñecer e conservar 
o patrimonio cultural. 

– Procura de información na rede 
referente a elementos propios do 
Románico. 

– Organización da información do 
período referido recorrendo a 
unha táboa. 

– Desempeño dun traballo 
colaborativo para profundar nun 
tema da época románica. 

3. Explicar a influencia da 
arte románica na 
Península Ibérica. 

3.1 Coñece a presenza do 
Románico na Península 
Ibérica e en Galicia: orixe, 
etapas, plenitude e obras 
arquitectónicas, escultóricas 
e pictóricas máis 
representativas. Sent. Inic. e 
Esp. Emprendedor Conc. e 
Expr. Culturais. 
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UNIDADE 6: AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 

 

BLOQUE 3 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – O fin das grandes invasións: a 

conquista de Inglaterra e do norte 
de Francia a mans normandas. 

– A expansión agraria: innovacións 
técnicas e aumento da 
produtividade. 

– O crecemento demográfico e a 
repoboación de antigas terras 
abandonadas. 

– O renacemento do comercio e das 
cidades. 

– As Cruzadas: a reconquista dos 
lugares sagrados. 

– A expansión comercial: o 
mercado, as grandes feiras e as 
rutas marítimas de longa 
distancia. 

– A viaxe de Marco Polo e o Libro 
das Marabillas. 

– A necesidade da circulación da 
moeda e a figura do cambista. 

– Situación espazo-temporal dos 
sucesos principais relativos ao 
crecemento das cidades a partir 
do século XII e á súa posterior 
crise. 

1. Coñecer as razóns que 
estimularon o 
renacemento da vida 
urbana: consecuencias da 
expansión agraria e 
comercial que se 
produciu en Europa 
occidental a partir do 
século XI. 

1.1 Desenvolve as causas 
que favoreceron o aumento 
de produción agraria e, en 
consecuencia, o crecemento 
da poboación e a vida 
urbana. Com. Lingüística - 
Aprender a Aprender - C. 
Soc. e Cívicas. 
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– A organización das cidades 
medievais: situación, recursos, 
organización e edificacións 
principais. 

– A transformación da organización 
da sociedade feudal: o nacemento 
da burguesía. 

– A alta burguesía e a pequena 
burguesía. 

– O goberno da cidade: a evolución 
cara ao patriciado urbano. 

– Os xudeus na Europa medieval. 
– O centro de oración xudeu: a 

sinagoga e partes.  
– O núcleo urbano como centro de 

intercambio. 
– Os artesáns e os gremios, os 

campesiños e os mercadores. 
– Aproximación á época a través do 

comentario de textos e a 
observación de imaxes e debuxos. 

– Interpretación de esquemas que 
permiten unha maior visualización 
do período referido. 

2. Describir as 
características das 
cidades medievais e dos 
grupos sociais que vivían 
nelas: formas de goberno 
e actividades económicas. 

2.1 Caracteriza a cidade 
medieval analizando os seus 
aspectos sociais, 
económicos, 
gobernamentais e 
organizativos, e o auxe da 
burguesía durante a Baixa 
Idade Media. Aprender a 
Aprender - C. Soc. e Cívicas - 
Conc. e Expr. Culturais. 

2.2 Analiza as actividades 
esenciais para o crecemento 
das sociedades urbanas: a 
artesanía e o comercio. 
Com. Lingüística - Conc. e 
Expr. Culturais - Aprender a 
Aprender - C. Soc. e Cívicas - 
Sent. Inic. e Espírito 
Emprendedor. 

– Europa na Baixa Idade Media: o 
afianzamento do poder real. 

– A sociedade urbana e o 
nacemento dun novo grupo social: 
a burguesía. 

– A relación entre a monarquía e a 
burguesía: apoio e privilexios reais 
a cambio de recursos económicos. 
As Cortes e os Parlamentos. 

3. Explicar a importancia da 
burguesía e o seu papel 
fundamental no 
desenvolvemento de 
Europa na Baixa Idade 
Media. 

3.1 Explica a relación 
simbiótica entre a 
monarquía e a clase social 
nacente, a burguesía: o 
afianzamento do poder real 
a cambio de liberdade 
persoal e seguridade para 
desenvolver a actividade 
comercial. Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística - 
C. Soc. e Cívicas. 

– A crise do século XIV: fame, Peste 
Negra e guerras entre as 
monarquías europeas. A Guerra 
dos Cen Anos: Francia e Inglaterra. 

– A Peste Negra: orixe, expansión, 
causas e consecuencias. 

4. Entender o concepto de 
crise, as súas causas e as 
súas consecuencias 
económicas e sociais. 

4.1 Analiza a crise da Baixa 
Idade Media, as súas causas 
e consecuencias, e explica as 
revoltas e os conflitos 
urbanos e campesiños que 
tiveron lugar neste período. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender – C. 
Sociais  e Cívicas. 
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UNIDADE 7: OS GRANDES REINOS PENINSULARES (SÉCULOS XIII-XV) 

 

BLOQUE 3 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – A batalla das Navas de Tolosa. 

– A expansión castelá nos séculos 
XIII e XIV. 

– A conquista de Baleares e Valencia 
por parte da Coroa de Aragón: 
Xaime I o Conquistador. 

– Comparación de mapas históricos. 
-  Elaboración dun eixe 

cronolóxico cos 
acontecimentos e personaxes 
principais para a consolidación 
dos reinos peninsulares. 

– Aproximación á época a través do 
comentario de textos e a 
observación de imaxes e debuxos. 

 

1. Coñecer os feitos que 
posibilitaron a 
consolidación e evolución 
dos reinos hispánicos e 
localizar nun mapa o 
desenvolvemento da 
Reconquista dos reinos 
de Castela, Portugal e a 
Coroa de Aragón. 

1.1 Describe a importancia 
da batalla das Navas de 
Tolosa como suceso 
fundamental para o 
debilitamento das taifas 
musulmás e tamén a 
expansión dos reinos 
cristiáns. C. Soc. e Cívicas - 
Conc. e Expr. Culturais - 
Aprender a Aprender. 

– A repoboación das terras 
conquistadas no século XIII. As 
ordes militares e os latifundios. 

– As reparticións como recompensa 
pola participación na conquista. 

2. Describir a forma na que 
se levou a cabo a 
repoboación dos 
territorios conquistados 
polos reinos cristiáns. 

2.1 Expón o xeito de 
repoboación das terras 
conquistadas e compara o 
propio dos distintos reinos. 
C. Soc. e Cívicas - Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística. 

– A Coroa de Castela: a unión dos 
reinos de León e Castela en 1230. 

– O goberno do reino: a monarquía, 
as Cortes e os municipios e as súas 
funcións. 

– A economía do reino: agricultura e 
gandería. 

– A importancia da gandería: a 
trashumancia e a Mesta. O 
destino da la e as feiras castelás. 

– A xerarquización da sociedade en 
estamentos: os privilexiados e os 
non privilexiados. 

– O funcionamento das Cortes 
medievais. 

3. Explicar a organización do 
poder e as institucións e a 
economía gandeira de 
goberno do reino de 
Castela. 

3.1 Explica a Coroa de 
Castela e o seu papel 
protagonista na expansión 
dos reinos cristiáns: forma 
de goberno, tipo de 
economía e xeito de 
organización social. 
Aprender a Aprender - Sent. 
Inic. e Esp. Emprendedor - C. 
Sociais e Cívicas. 

3.2 Expón a importancia da 
trashumancia e a Mesta 
nunha sociedade 
fundamentalmente 
gandeira. Sent. Inic. e Esp. 
Emprendedor - C. Dixital - 
Conc. e Expr. Culturais - 
Aprender a Aprender -Com. 
Lingüística. 
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– A Coroa de Aragón: unha 
monarquía, varios reinos. 

– O pactismo e as principais 
institucións de goberno. 

– As actividades económicas 
principais da Coroa: agricultura, 
gandería, artesanía e comercio. 

– O crecemento da burguesía. 
– A expansión aragonesa polo 

Mediterráneo. 

4. Expor a organización do 
poder e as institucións da 
Coroa de Aragón. 

4.1 Explica a Coroa de 
Aragón e a peculiaridade do 
seu goberno: unha Coroa, 
varios reinos. Analiza a súa 
forma de goberno, tipo de 
economía e xeito de 
organización social. 
Aprender a Aprender - Sent. 
Inic. e Esp. Emprendedor - C. 
Sociales e Cívicas - C. Dixital. 

– O encontro de culturas entre 
xudeus, cristiáns lmáns e o 
enriquecemento dos seus 
patrimonios. 

– A importancia de Alfonso X el 
Sabio e a consideración de Toledo 
como centro cultural europeo. 

5. Describir a convivencia 
entre varias culturas na 
Península Ibérica. 

5.1 Expón a riqueza cultural 
que promoveu o encontro 
entre a cultura cristiá, xudía 
e musulmá. Conc. e Expr. 
Culturais - Aprender a Apr. - 
Com. Ling. 

– A revolta irmandiña en Galicia. 
– A Peste Negra e a culpabilización 

aos xudeus: os pogroms. 
– Os conflitos na Coroa de Aragón 

tras a morte de Martín o Humano: 
o Compromiso de Caspe. 

– A rebelión campesiña e o conflito 
urbano como detonantes das 
guerras civís entre privilexiados e 
o rei. 

6. Analizar a crise 
económica, social e 
política que tivo lugar na 
Baixa Idade Media na 
Coroa de Castela e na 
Coroa de Aragón. 

6.1 Desenvolve os 
enfrontamentos sociais que 
tiveron lugar en Castela, 
Aragón e Galicia e as súas 
causas e consecuencias. 
Aprender a Aprender -  C. 
Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía - C. Sociais e 
Cívicas. 

 

 
 

 

UNIDADE 8: A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 

 

BLOQUE 3 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – O crecemento das cidades e o seu 

consecuente renacer cultural. 
– O nacemento das universidades e 

os saberes clásicos: o trivium e o 
quadrivium. 

– A nova relixiosidade xurdida das 
novas necesidades relixiosas. 

– A aparición de máis ordes 
relixiosas: os franciscanos e os 
dominicos. 

– Definición de conceptos clave para 
a comprensión da época e 
comparación entre eles. 

 

1. Explicar o renacer cultural 
europeo occidental tras 
unha época de profunda 
crise.  

1.1 Expón as causas do 
proceso de crecemento 
cultural do Occidente 
europeo e coñece as súas 
consecuencias na educación, 
na relixión e na arte. C. 
Dixital - Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística - 
Conc. e Expr. Culturais. 
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– As novas construcións urbanas: 
palacios, concellos, lonxas e 
catedrais. 

– A arquitectura gótica e as súas 
innovacións. 

– As diferenzas entre a arquitectura 
gótica e a arquitectura románica. 

– O máximo expoñente da 
arquitectura gótica: a catedral e as 
súas partes. Financiamento, 
membros da construción e 
técnicas. 

– Aproximación á época a través do 
comentario de textos e a 
observación de imaxes e debuxos. 

– Procura de información na rede 
referente a elementos propios do 
Gótico. 

 

2. Explicar as principais 
características da 
arquitectura gótica e a 
súa construción máis 
representativa. 

2.1 Describe a arquitectura 
gótica e expón as súas 
características en 
comparación coas do 
Románico e as innovacións 
que introduciu o novo estilo. 
C. Dixital - Com. Lingüística - 
Conc. e Expr. Culturais. 

2.2. Explica as catedrais 
como as edificacións máis 
representativas da 
arquitectura gótica: 
características, partes coa 
súa correspondente función 
e participantes na súa 
construción. Conc. e Expr. 
Culturais - Aprender a 
Aprender - C. Soc. e Cívicas. 

– A escultura e a pintura gótica: a 
súa independización da 
arquitectura. 

– As características da escultura: do 
hieratismo ao realismo. 

– As características da pintura: do 
fresco ao retablo. 

– A pintura sobre táboa: o temple e 
o óleo. 

– Desempeño dun traballo grupal de 
investigación coa fin de profundar 
no estudo do estilo gótico. 

– Análise de obras artísticas 
pertencentes ao estilo en 
cuestión. 

3. Recoñecer as 
características da pintura 
e escultura da arte gótica 
e comentar algunhas 
obras representativas. 

3.1 Recoñece os trazos 
distintivos da escultura 
gótica e a súa evolución 
respecto á propia do 
Románico. Conc. e Expr. 
Culturais 

3.2 Identifica os trazos 
distintivos da pintura gótica. 
Conc. e Expr. Culturais -
Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística - Sent. Inic. e Esp. 
Emprendedor. 

– A arquitectura gótica na 
Península: Gótico francés e Gótico 
mediterráneo. 

– A pintura e a escultura gótica na 
Península, as súas características e 
os seus artistas máis 
representativos. 

– O Gótico en Galicia. 
– Interese por coñecer e conservar 

ol patrimonio cultural. 

4. Expor a presenza do estilo 
gótico na Península 
Ibérica e en Galicia. 

4.1 Coñece a influencia do 
Gótico na Península Ibérica e 
Galicia e algunhas das súas 
obras e artistas máis 
representativos. Conc. e 
Expr. Culturais 
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3ºTRIMESTRE 

UNIDADE 9: OS HABITANTES DO PLANETA 

 

BLOQUE 1 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave 

– O crecemento demográfico e os 
recursos no planeta. 

– Reflexión sobre o desigual 
crecemento da poboación 
mundial e a sostibilidade deste 
crecemento. 

1. Coñecer, describir e 
valorar a acción do home 
sobre o medio ambiente 
e as súas consecuencias. 

1.1 Reflexiona sobre a 
relación entre a demografía 
e a posesión de recursos. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a aprender. 

BLOQUE 2 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – Factores e variables no estudo da 

poboación. 
– Definición de conceptos 

demográficos básicos: natalidade, 
mortalidade, esperanza de vida. 

– Definición do concepto de 
demografía. 

– Definición do concepto de política 
migratoria. 

1. Asimilar e empregar os 
conceptos e 
coñecementos básicos 
sobre a demografía e a 
distribución da poboación 
no mundo, Europa e 
España. 

1.1 Coñece e explica 
adecuadamente os factores 
e conceptos clave para 
describir o estudo da 
poboación. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía – C. 
Lingüística. 

– Cálculo de taxas demográficas: 
natalidade, mortalidade, 
mortalidade infantil, fecundidade, 
crecemento natural. 

– Identificación e interpretación dos 
diferentes tipos de pirámide de 
poboación ou pirámide de idades. 

– Análise e interpretación de mapas 
temáticos, gráficos e táboas de 
datos. 

 

2. Analizar e interpretar 
documentos e 
información demográfica 
presentada en diferentes 
formatos. 

2.1 Realiza sinxelos cálculos 
matemáticos de carácter 
demográfico e extrae 
conclusións sobre os 
resultados obtidos. C. 
Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 

2.2.  Interpreta 
gráficas, mapas e táboas con 
información demográfica 
diversa. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía - 
Aprender a aprender. 

– A poboación do planeta. 
– Identificación dos factores da 

desigual distribución da 
poboación no planeta. 

– A densidade de poboación no 
mundo. 

– A dinámica da poboación mundial. 
– Identificación e reflexión sobre as 

diferenzas demográficas entre os 
países ricos e os países pobres. 

– A estrutura por idade e sexo da 
poboación do planeta. 

– Análise comparativa das pirámides 
de poboación de Angola e 
Alemaña. 

– Poboación activa e inactiva no 
mundo. 

3. Describir e explicar a 
distribución da poboación 
no mundo e as 
características 
demográficas das súas 
diferentes zonas. 

3.1 Describe e caracteriza 
adecuadamente a 
distribución da poboación 
no planeta. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía – 
Sociais e cívicas. 

3.2  Caracteriza, 
describe e compara as 
características de diferentes 
poboacións e zonas do 
mundo. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía – C. 
Lingüística – Dixital. 

3.3 Coñece e describe 
diferentes políticas 
demográficas aplicadas no 
mundo e as súas 
consecuencias. Sent. de Inici. 
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– As políticas demográficas e as súas 
consecuencias. 

– O control da natalidade: políticas 
natalistas e antinatalistas. 

– Identificación dos flujos 
migratorios no mundo. 

– A poboación europea: 
características e evolución. 

– Reflexión sobre as consecuencias 
do proceso de envellecemento da 
poboación en Europa. 

– As políticas demográficas na 
China. 

e Esp. Emprendedor. 

 
 

UNIDADE 10: A POBOACIÓN ESPAÑOLA 

 

BLOQUE 2 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – Análise dun cartograma da 

poboación mundial. 
– Interpretación dun mapa de 

densidade de España. 
– Interpretación da pirámide de 

poboación de España en 2015. 
 

1. Analizar e interpretar 
documentos e 
información demográfica 
presentada en diferentes 
formatos. 

1.1 Interpreta gráficas, 
mapas e táboas con 
información demográfica 
diversa, realiza sinxelos 
cálculos matemáticos e 
extrae conclusións sobre os 
resultados botidos. C. 
Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía - Aprender a 
aprender - Comunicación 
Lingüística. 
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– O volume da poboación española. 
– Os rexistros da poboación en 

España: censo, padrón municipal e 
rexistros civís. 

– Reflexión sobre o lugar que ocupa 
España no mundo en relación ao 
seu número de habitantes. 

– A distribución actual da poboación 
española. 

– Descrición histórica da distribución 
da poboación en España e da orixe 
dos desequilibrios territoriais. 

– A pirámide de idades en España. 
– A estrutura económica e 

profesional da poboación española: 
poboación activa e non activa. 

– Identificación da porcentaxe de 
poboación activa ocupada nos 
sectores primario, secundario e 
terciario. 

– Definición dos conceptos de 
poboación activa e poboación 
ocupada. 

– Análise da evolución do paro en 
España. 

– Reflexión sobre as consecuencias 
sociais da existencia de taxas 
elevadas de paro. 

– O crecemento vexetativo en 
España: taxas de natalidade e de 
mortalidade. 

– O poboamento rural e o 
poboamento urbano en España. 

– Identificación das principais 
diferenzas existentes entre un 
municipio rural e un urbano. 

– Caracterización dos xeitos de vida 
nun hábitat rural illado e nun 
hábitat urbano. 

– O despoboamento das zonas rurais: 
causas e consecuencias. 

– Realización de propostas para frear 
o despoboamento das zonas rurais. 

2. Explicar con detalle as 
características básicas 
que presenta a poboación 
española: distribución e 
evolución da poboación. 

2.1 Describe a distribución 
da poboación española ao 
longo do territorio. C. 
Matemática, Ciencias e 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender – C. Sociais e 
Cívicas. 

2.2.  Caracteriza a 
estrutura demográfica 
española en función da 
idade da poboación. C. 
Matemática, Ciencias e 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender – C. Sociais e 
Cívicas. 

2.3.   Analiza as 
variables demográficas que 
caracterizan a evolución da 
poboación española. C. 
Matemática, Ciencias e 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender. 

– Análise das causas e das 
consecuencias do proceso de 
envellecemento da poboación en 
España. 

– O Índice de Envellecemento en 
España. 

– O envellecemento da poboación 
como un reto da sociedade 
española. 

3. Analiza e reflexionar 
sobre problemas, retos e 
realidades da sociedade 
española relacionados 
coa súa demografía. 

3.1 Reflexiona sobre o reto 
do envellecemento da 
poboación española e as 
condicións de vida dos 
anciáns C. Sent. de inic. e 
esp. emprendedor – C. 
Sociais e Cívicas. 
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UNIDADE 11: AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

 

BLOQUE 2 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – Identificación nun mapa das áreas 

culturais existentes no mundo. 
– Interpretación dn mapa no que se 

representan os fluxos migratorios 
no mundo actual. 

– Análise do Índice de 
Desenvolvemento Humano nos 
países da Unión Europea. 

 

1. Analizar diferentes tipos 
de documentos e fontes 
de información sobre as 
sociedades humanas e os 
movementos migratorios 
na actualidade. 

1.1 Interpreta gráficas, 
mapas e táboas sobre as 
sociedades humanas e os 
movementos migratorios na 
actualidade. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía– 
Dixital. 

1.2 Amplía información ou 
realiza pequenas 
investigacións a partir da 
consulta a páxinas web ou 
outras fontes de 
información. Sent. de Inic. e 
Esp. Emprendedor – Dixital. 

– A organización das sociedades. 
– Recoñecemento do ser humano 

como ser social. 
– Factores clave da organización das 

sociedades: sistema político, 
economía, cultura, tecnoloxía, 
valores. 

– A diversidade cultural das 
sociedades no mundo. 

– Definición dos conceptos de 
multiculturali-dade, diversidade 
social e sociedade plural. 

– Sociedades tradicionais, modernas 
e posmodernas. 

– Identificación dos tipos de 
sociedade que predominan en cada 
un dos continentes. 

– Recoñecemento das actividades 
que predominan en cada un dos 
tipos de sociedade. 

– Valoración dos aspectos positivos e 
nega-tivos de cada un dos tipos de 
sociedade. 

– A diversidade das sociedades 
europea e española. 

– Descrición dos trazos socioculturais 
que caracterizan a sociedade 
española na actualidade. 

2. Describir os principais 
tipos de organización das 
sociedades e valorar 
positivamente a 
diversidade cultural e 
social propia da nosa 
sociedade. 

2.1 Describe os principais 
tipos de organización das 
sociedades. C. Sociais e 
Cívicas – Aprender a 
Aprender – Sent. de Inic. e 
Esp. Emprendedor. 

2.2.  Valora 
positivamente a diversidade 
cultural e social e identifícaa 
como unha particularidade 
da nosa sociedade. Sent. de 
Inic. e Esp. Emp. – C. Sociais 
e Cívicas. 
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– Os movementos migratorios no 
mundo. 

– Análise das principais causas das 
migracións. 

– Identificación dos países emisores e 
receptores de poboación migrante. 

– Os efectos económicos, sociais e 
culturais das migracións no mundo. 

– A emigración e a diversidade 
cultural das poboacións europeas. 

– Distinción e caracterización dos 
conceptos de interculturalidade e 
multiculturalidade. 

– A emigración na historia recente de 
España: do século XIX a 1975. 

– A chegada de emigrantes a España. 
– A emigración en España na 

actualidade. 
– Análise das causas polas que 

España pasou de ser receptor de 
inmigrantes a emisor de 
emigración. 

– Reflexión sobre as vantaxes e os 
inconvenientes de emigrar para 
traballar no estranxeiro. 

3. Caracterizar os fluxos 
migratorios no mundo 
analizando as súas causas 
e as súas repercusións. 

3.1 Describe os 
movementos migratorios 
que se producen no mundo 
e analiza as súas principais 
causas e repercusións de 
ámbito mundial. C. Sent. de 
inic. e esp. emprendedor – 
C. Sociais e Cívicas. 

3.2 Caracteriza os 
movementos de emigración 
e inmigración en España 
reflexionando sobre as súas 
causas e as súas 
repercusións. C. Sent. de 
inic. e esp. emprendedor – 
C. Sociais e Cívicas. 

 

 

UNIDADE 12: AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

 

BLOQUE 1 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – A cidade como ecosistema 

urbano. 
– Identificación dos problemas que 

orixina o funcionamento dunha 
cidade. 

– Os problemas sociais e 
medioambientais das grandes 
cidades. 

– As Smart cities como modelo de 
desenvolvemento urbano sostible. 

– Identificación de exemplos de 
Smart cities en España. 

 

1. Caracterizar a cidade 
como un ecosistema 
humano e describir 
modelos de 
desenvolvemento 
sostible. 

1.1  Caracteriza o 
funcionamento da cidade 
como un ecosistema 
humano. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía– C. 
Aprender a aprender. 

1.2  Describe as 
smart cities como modelo de 
xestión sostible e de mellora 
da calidade de vida dos seus 
habitantes. Aprender a 
Aprender - Sent. Inic. e Esp. 
Emprendedor - C. Dixital. 

BLOQUE 2 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave 
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– O concepto de cidade e a 
poboación urbana que hai no 
mundo. 

– Caracterización e diferenciación 
dos poboamentos rurais e 
urbanos. 

– Interpretación dun mapa sobre a 
poboación urbana no mundo. 

– Observación de mapas, esquemas, 
imaxes e táboas nos que se recolle 
información do tema en cuestión. 

1. Analizar diferentes tipos 
de documentos e fontes 
de información sobre os 
poboamentos urbanos. 

1.1 Interpreta gráficas, 
mapas e táboas sobre os 
poboamentos urbanos. C. 
Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía– C. Lingüística – 
C. Dixital. 

– A morfoloxía urbana e a análise das 
tramas urbanas representadas 
nunha serie de planos. 

– Estudo da trama urbana dun plano 
da nosa propia localidade. 

– Descrición do núcleo histórico, do 
ensanche e dos barrios periféricos 
dunha cidade. 

– As funcións urbanas: residencial, 
industrial, política, comercial e 
financeira. 

– Usos e actividades do centro da 
cidade nas urbes actuais. 

– A tipoloxía e a xerarquía mundial 
das cidades. 

– As grandes cidades e o seu papel 
dinamizador. 

– As paisaxes urbanas: países ricos e 
países pobres. 

2. Describir as principais 
características da cidade: 
definición, morfoloxía e 
funcións. 

2.1 Define que é unha 
cidade diferenciándoa do 
poboamento urbano. C. 
Lingüística – Aprender a 
Aprender – Sent. Inic. e Esp. 
Emprendedor. 

2.2.  Describe as 
diferentes morfoloxías ou 
tramas urbanas das cidades 
e compáraas entre si. C. 
Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía– Sociais e cívicas 
– Aprender a aprender – 
Sent. De Inic. e Esp. 
Emprendedor. 

2.3.  Expón as 
distintas funcións urbanas e 
a evolución que se deu a 
este respecto na 
actualidade, e explica a 
tipoloxía e xerarquía 
mundial das cidades.. 
Sentido Inic. e Esp. 
Emprendedor – Sociais e 
Cívicas. 

– O espazo urbano español e a 
xerarquía das cidades españolas. 

– Interpretación dun mapa da 
xerarquía das cidades e os eixes de 
desenvolvemento urbano en 
España. 

– Identificación e reflexión sobre os 
principais problemas das cidades 
españolas. 

3. Expor as principais 
características do espazo 
urbano español. 

3.1 Analiza o espazo urbano 
español: a xerarquía das 
cidades de España, os eixes 
de desenvolvemento urbano 
e a súa problemática. 
Aprender a Aprender – C. 
Dixital - Comunicación 
Lingüística – Sociais e 
Cívicas. 
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UNIDADE 13: NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

 

BLOQUE 1 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave – As relacións entre natureza e 

sociedade.  
– A dependencia da natureza como 

fonte inesgotable de riqueza. 
– O crecemento insostible. 
– Os riscos globais e os seus 

impactos: a contaminación do 
medio ambiente, a crise da auga e 
a sobreexplotación dos recursos 
naturais. 

– Problemas, impactos e retos 
ambientais. 

– O impacto do crecemento urbano.  
– Observación e análise de mapas, 

imaxes, gráficos e esquemas dos 
temas tratados. 

– Procura de información dalgún 
elemento relacionado cos 
problemas medioambientais 
debidos á acción humana sobre a 
natureza. 

1. Interpretar datos, 
evidencias e información 
relacionada co 
medioambiente ou cos 
problemas 
medioambientais 
analizando diferentes 
fontes e formatos de 
información. 

1.1 Analiza información 
relacionada co 
medioambiente e manexa 
imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas e resumos. C. 
Dixital – Aprender a 
Aprender. 

– Novas formas de pensar o 
consumo. 

– A xestión dos Parques Nacionais e 
a evolución dos seus visitantes. 

– As emisións de CO2 e o Protocolo 
de Quioto. 

2. Realizar de forma eficaz 
tarefas ou proxectos, ter 
iniciativa para emprender 
e propor accións 
relacionadas co 
medioambiente e a súa 
preservación. 

2.1 Utiliza estratexias para 
realizar traballos de forma 
individual e en equipo. C. 
Dixital– Sentido de Iniciativa 
e Espírito Emprendedor. 

– A contaminación da auga, a conta-
minación atmosférica e a 
deforestación. 

– A sobreexplotación dos recursos 
hídricos en España: os ríos e os 
acuíferos. 

– A deteriorización da auga como 
problema global. 

– O goce desigual dos recursos do 
planeta: desigualdades entre 
países pobres e países ricos. 

– O caso de África: ricos en recursos 
naturais, pobres en recursos 
económicos. 

– Polarización: desenvolvemento e 
subdesenvolvemento.  

– Os indicadores socioeconómicos 
da desigualdade e as medidas 
para reducila. 

3. Estimar o grao de 
idoneidade dalgunhas 
políticas sociais, 
económicas ou territoriais 
en relación ao 
medioambiente e a súa 
preservación. 

3.1 Enumera e describe as 
peculiaridades do medio 
físico español e os seus 
problemas ambientais. C. 
Sociais e Cívicas. 

3.2 Analiza e valora 
criticamente os impactos e 
repercusións negativas da 
actividade humana sobre o 
medio. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía– C. 
Lingüística. 

BLOQUE 2 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
Clave 
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– As problemáticas das paisaxes 
humanizadas españolas: 
deterioración do litoral e 
desertificación 

– Os parques nacionais e os espazos 
protexidos de España. 

1. Analizar problemas 
medioambientais de 
España e da propia 
redonda analizando as 
súas causas e posibles 
estratexias para 
resolvelos. 

1.1 Coñece e valora a rede 
de espazos protexidos de 
España como medio para 
preservar a riqueza natural 
do país. C. Sociais e Cívicas. 

– A conciencia ecolóxica para unha 
cultura do desenvolvemento 
sostible e a xestión dos residuos. 

 

2. Asimilar e comprender o 
concepto de sostibilidade 
e as prácticas 
relacionadas coa xestión 
sostible que podemos 
facer dos recursos. 

2.1 Define 
“desenvolvemento sostible” 
e describe conceptos clave 
que están relacionados con 
el. C. Lingüística – C. Sociais 
e Cívicas. 
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4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA, MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

O tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial inicial do alumnado, 
partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando distintos ritmos e estilos de 
aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. A 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 forma 
especial as TIC e cun enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. É moi 
importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do 
desenvolvemento competencial do alumnado e non esquecer a adecuada coordinación entre os 
docentes. 

 
MATERIAIS ESCRITOS: libro de texto (Xeografía e Historia. 2º ESO, ed. Vicens-Vives) e outro material 
variado de consulta coma diccionarios ou atlas. Traballarase tamén con textos de carácter tanto 
primario como secundario e con artigos de prensa. 
MATERIAL DIXITAL: edición dixital do libro Xeografía e Historia. 2º ESO de Vicens-Vives, ferramentas 
de información xeográfica (como SIXPAC) ou histórica (como Geacron). 
MATERIAL GRÁFICO: mapas topográficos, xeográficos, históricos e temáticos, planos e fotografías. 
MATERIAL AUDIOVISUAL: clips de video e presentacións con diapositivas. 
PLAN LECTOR: Lectura do libro BARNOLA DE, J.: Boabdil, el último rey de Granada. Ed. El 
rompecabezas durante o segundo ou terceiro trimestre. 
 

Recursos Didácticos 

Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e 
complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema. 

Actividades de Avaliación Inicial. Actividades deseñadas para avaliar os coñecementos previos do 
alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas. 

Actividades de Reforzo e Ampliación. Cada tema conta con diferentes actividades de reforzo e de 
ampliación, que permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos 
importantes, segundo as diversas necesidades que presente o alumnado. 

Actividades de Avaliación Final. Probas escritas que permitan avaliar o nivel de logro de cada un dos 
estándares de aprendizaxe acadados polos alumnos. 

Actividades de Avaliacións Trimestrais e Finais de curso. Estas actividades permitirán tanto realizar 
avaliacións de conxunto cando o docente o considere conveniente, como dispor de probas de 
recuperación para o alumnado que non superara a avaliación continua. 
 
 
5-ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
Tal como se recolle no artigo 6 da LOMCE, en Educación Secundaria Obrigatoria, a comprensión 
lectora, a expresión oral e escrita a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e 
comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 
unidades do temario. 
Como contribución ao Plan Lector do centro, o alumnado lerá o libro de JORGE DE BARNOLA, Boabdil 
el último rey de Granada. Edit. El Rompecabezas, 2009, do que realizarán un breve traballo. 
 

6. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

6.1 AVALIACIÓN INICIAL 
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Ao comezo de cada curso e coa finalidade de axeitar as ensinanzas da materia ao alumnado e facilitar a 
progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, a docente  realizará unha avaliación inicial, 
incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do alumnado na  materia e o grao 
de desenvolvemento das competencias básicas. 

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do 
currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación que se consideren 
oportunas para cada alumna ou alumno.  

Será de gran importancia a coordinación de todo o profesorado que imparta docencia en cada grupo a 
fin de tomar medidas conxuntas que faciliten o progreso do alumnado.  

Despois desta reflexión inicial o alumno realizará unha pequena avaliación inicial de cada unidade para ir 
adaptando o nivel nas competencias básicas e o contido da materia 

 

6.2. AVALIACIÓN CONTINUA E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación será continua e formativa, tratando de atender a todo o proceso de ensino aprendizaxe, 
mediante a observación e seguimento do alumnado, para o que serán realizadas as seguintes tarefas:  

- Recollida periódica do caderno. 

- Actividades realizadas en clase ou na casa que a docente recollerá para avaliar de maneira 
individualizada: exercicios, resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

- Exposicións orais, traballos, informes… 

- Traballos en grupo, sempre que a situación provocada pola Covid-19 o permita. 

 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
Nº EXAMES POR AVALIACIÓN 

 
1 por unidade didáctica. 
 
 

 
EXAMES DE RECUPERACIÓN 
 

 
- Mes de xaneiro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 
- Mes de abril: proba de recuperación da 2ª avaliación. 
-Mes de xuño: proba de recuperación da 3ª avaliación e          
avaliación final. 
 

 
VALORACIÓN NORMAS DE EXPRESIÓN CCP 
 

 
SI 

 
    X 

 
NON 
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N

O
TA

 ( %
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1. Nota numérica dos controis e probas obxectivas: realizarase a media aritmética segundo o 
número de probas trimestrais realizadas. Contabilizarán ata 8 puntos da nota por avaliación. 
As probas incluirán algunha actividade práctica que permita observar se o alumnado é capaz de: 

 Sintetizar unha información. 

 Comprender os conceptos traballados. 

 Interpretar mapas, gráficos, táboas, documentos e textos. 

 Completar mapas conceptuais. 
 

2. Traballo realizado diariamente na aula: ata 2 puntos. 

 Realización de tarefas tanto na aula coma na casa, amosando interese e boa disposición cara 
a materia, ata 1 punto. 

 Presentación e organización do caderno de traballo (libretas), ata 1 punto. 
 

3. O alumnado deberá acadar unha cualificación mínima de 3 nos exames para poder proceder á 
realización da media aritmética coas outras probas.  
 
4. Aplicaranse progresivamente os criterios de avaliación dos erros de expresión aprobados na CCP. 
 

 
NOTA FINAL XUÑO 
 

  
A nota final será resultado de realizar a media aritmética entre as tres 
avaliacións. 
Realizarase un exame final para aqueles alumnos que non obtiveran a 
cualificación de aprobado nalgunha das avaliacións. 
 

 

 

 

6.3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Os alumnos que non acadasen a cualificación de aprobado no mes de xuño, presentaranse na 
convocatoria extraordinaria de xuño. O exame versará sobre os temas explicados na aula e presentará 
unha estructura idéntica a das probas realizadas ao longo do curso. 

 

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DO ALUMNADO COA MATERIA 
PENDENTE 

O xefe de departamento é o encargado das materias pendentes. 

No Departamento elabóranse cadernos para entregárllelos aos alumnos con materias pendentes. O 
profesor reunirase periódicamente cos alumnos para corrixir os cadernos antes da avaliación. 

Trimestralmente haberá un exame de recuperación sobre a materia que traballaron no caderno. 

A presentación e correcta elaboración do caderno será valorada cun máximo de 2 puntos. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Na programación tratamos de evitar o escollo que supón a lóxica diversidade en ritmos de aprendizaxe, 

motivación e coñecementos previos. Para elo aplicaranse distintos tipos de medidas, segundo as 

necesidades: 
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 MEDIDAS XERAIS   

 Os alumnos e alumnas non teñen un nivel de coñecementos homoxéneos nin as mesmas capacidades, o 

que provoca diferencias para entender os conceptos e dificultades para realizar actividades 

procedimentais. Por isto a programación está deseñada intentando asegurar un nivel mínimo para todos 

e, ao mesmo tempo, para que o alumnado máis avantaxado poidan ampliar os seus coñecementos. 

 As actividades de cada unidade tamén han de reflectir esta diversidade. Unhas actividades repasan e 

reconducen aqueles conceptos previos mal aprendidos ou esquecidos. As actividades de aplicación 

intentarán fixar os conceptos básicos e exercitar os procedementos propios da Historia integrando os 

coñecementos de todas as unidades e destas cos coñecementos anteriores dos/as alumnos/as, 

permitindo unha avaliación adaptada a todos. As actividades de reforzo han de permitir corrixir os 

contidos básicos mal aprendidos e as actividades de ampliación darán a posibilidade a alumnos/as con 

menos dificultades de aplicar procedementos máis complexos.   

 Como material esencial utilizarase o libro de texto base, material bibliográfico recomendado en cada 

unidade, ademais das propostas co material complementario que entregue o/a profesor/a dentro da súa 

programación de aula.  

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS  

Unha vez detectadas necesidades educativas especiais, adoptaranse as actuacións necesarias, tanto de 

carácter pedagóxico, curricular e organizativo, como as relativas á utilización dos recursos específicos que 

difiren dos habituais. 

Con carácter concreto, no curso de 2º ESO A atópanse matriculados catro alumnos con Adaptación 

curricular individualizada (ACI). A súa ACI elaborouse en colaboración co Departamento de Orientación 

tomando en consideración as características concretas do alumnado afectado.  

Tamén se intentará dar resposta individualizada aos posibles casos que presentan sobredotación 

intelectual e aqueles que procedan de minorías étnicas e /ou culturais. Temos que contemplar tamén 

unha serie de medidas para atender fundamentalmente a aquel alumnado que se poida incorporar ao 

Centro durante o curso procedente doutros países. Neste senso facilitaremos a súa integración buscando 

material escolar en castelán para que poidan ir tomando contacto pouco a pouco coa nova realidade 

lingüística que se van atopar. Isto farémolo mediante as seguintes actuacións: – Libro de texto da edición 

en castelán. – Textos e actividades, que non estean no libro de texto, en castelán. – Redacción de exames 

en castelán. 

 

9. INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRACTICA DOCENTE 

 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe 
previstos  nas leis educativas 

  

Programa a materia tendo en conta o tempo disponible para o seu 
desenvollvemento 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
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MELLORA 

Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade   

Plantexa situacións que introducen a unidade (lecturas, debates, 
diálogos…) 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Resume as ideas fundamentais antes de pasar a unha nova unidade 
con mapas conceptuais, esquemas… 

  

Cando introduce conceptos novos, relaciónaos cos coñecidos: fai 
preguntas aclaratorias, pon exemplos… 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA:SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Realiza a avaliación inicial a principio de curso para axustar a 
programaciuón ao nivel dos estudantes 

  

Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica   

 

 
10. INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR A PROGRAMACION DOCENTE 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR PROGRAMACION VALORACION PROPOSTAS 
DE MELLORA 

Consulto a programación ao longo do curso escolar   

Marco na programación con claridade as competencias básicas da materia   

Os instrumentos de avaliación empregados son claros   

Dou a coñecer a programación ao alumnado: obxectivos, criterios de avaliación, 
metodoloxía, etc. 

  

Introduzo dentro da programación ao longo do curso temas propostos polo alumnado   

Os materiais e recursos didácticos están adecuados ao método didáctico e pedagóxico 
empregado 

  

En que medida contribúen os métodos didácticos e pedagóxicos empregados na mellora 
do clima da aula e do centro 

  

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
Como posible actividade extraescolar, contémplase a realización dunha excursión ao parque do Xurés, en 
colaboración co Departamento de Bioloxía, no que tamén se visitará a igrexa visigoda de Santa Comba de 
Bande e diferentes restos romanos conservados na zona, como o Aquis Querquennis. Igualmente, 
contémplase a realización dunha visita a San Miguel de Celanova como actividade complementaria, e de 
calquer outra actividade complementaria (saída a un museo, a unha exposición, ao arquivo municipal, 
etc.) que poida xorder ao longo do curso escolar e sexa pertinente para a materia. 
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