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1. INTRODUCIÓN.
-

Comeza este curso marcado pola implantación dunha nova lei educativa. A día de hoxe, aínda non están establecidos as
currícula das materias en cada nivel. A desaparición da convocatoria extraordinaria de setembro, condiciona a
temporallización dos contidos e obriga a redefinir certos criterios de avaliación.

-

Composición do departamento: Balduino Montesino Ventura, xefe do departamento, responsable da Xeografía e Historia
dos grupos de 2º e 3º e dun grupo de Cultura Clásica 3ª e Andrés Criado Castelo, responsable dos grupos de Xeografía e
Historia de 1º e 4º, do grupo da optativa IAAE e do grupo de Economía de 4º. Este curso aínda que non hai unha hora
asignada ás reunións do departamento no horario dos profesores nin hora na que coincidan, procurarase buscar un recreo
para tratar os asuntos do departamento.

-

O medio do Instituto: Este centro atópase no concello coruñés de Abegondo, pertencente á comarca das Mariñas, que forma
parte tamén da Mancomunidade de Concellos da área metropolitana de A Coruña. Ten unha superficie de 83.7 Km2,
ocupando un terreo ondulado entre os ríos Barcés e Mero, limitando cos concellos de Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral,
Oza-Cesuras, Mesía e Ordes. Aínda que é un concello extenso, ten unha escasa poboación, estimada en 5.585 habitantes
(2014). Apenas hai concentracións urbanas importantes. A capitalidade do municipio está en San Marcos, pequena vila onde
se atopan os principias servizos: Casa do Concello, Centro de Saúde, oficina de correos, oficinas bancarias, etc. O concello
está fragmentado en dezanove parroquias: Abegondo, Cabanas, Cerneda, Cos, Crendes, Cullergondo, Figueroa, Folgoso,
Leiro, Limiñón, Mabegondo, Meangos, Montouto, Orto, Presedo, Sarandós, Vilacoba, Viós e Vizoño.
A economía do concello de Abegondo é eminentemente agropecuaria, cunha elevada porcentaxe de poboación activa do
municipio dedicada ás actividades primarias (44.67 %). A principal orientación das explotacións é a gandería, bovina e
porcina, cun importante desenvolvemento cara ao mercado. Isto coexiste coa tradicional, dedicada ao autoconsumo. O resto
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da poboación activa pertence aos outros sectores productivos, desprazándose ás cercanas poboacións de Betanzos e A
Coruña, coas que este concello ten boas comunicacións.
A oferta cultural do concello é escasa e de difícil acceso para a maioría da poboación, debido á dispersión da poboación. Hai
varias asociacións culturais a nivel parroquial que ofertan fundamentalmente bailes rexionais. Dende o instituto intentarase
paliar esta situación ofertando actividades variadas e colaborando coas organizadas polo concello, a APA ou outras
entidades.
-

En canto ao centro escolar, este centro creouse no ano 1991 para atender ás necesidades educativas do concello de
Abegondo. Empezou a funcionar no curso 1991-92 como colexio de EXB e no ano 1996, ao entrar en vigor a reforma
educativa da LOXSE, transformouse en Instituto de Educación Secundaria. Actualmente cursan estudios no instituto un total
de 139 alumnos distribuidos en oito cursos de 1º a 4º curso da ESO dos que hai dúas líneas por curso.

CONTEXTUALIZACIÓN
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, supón unha importante modificación do concepto
de currículo e dos elementos que o compoñen. A nova lei modificou en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, coa finalidade de desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade,
inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolvan ao
máximo as súas potencialidades.
Respecto a Galicia, o decreto 86/2015 do 25 de xuño, é o que establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. A Lei orgánica 8/2013 deulle unha nova redacción ao artigo 6 da Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación, para definir o currículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos de
ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas.
A nova lei modifica o currículo. Agora está integrado polos obxectivos de cada ensinanza e de etapa educativa; as competencias,
ou capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, e para lograr a

5

Programación anual departamento de Ciencias Sociais. Curso 2021/2022

realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos; os contidos, ou conxuntos de coñecementos,
habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de
competencias; a metodoloxía didáctica, que abrangue tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo
dos/das docentes; os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliación do grao de adquisición
das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa.
En cada materia, os contidos agrúpanse en bloques, o que non supón unha secuencia nin implica unha organización pechada;
pola contra, permite organizar de diferentes formas os elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis adecuada ás
características das aprendizaxes e do grupo de alumnos e alumnas a quen van dirixidos.
A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O medio físico" e "O espazo humano", e en cuarto curso céntrase
na globalización. A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo dos dous ciclos de
ESO. Os contidos da área de Xeografía e Historia estructúranse nos seguintes bloques:
Bloque 1. O medio físico. Bloque 2. O espazo humano. Bloque 3. A Historia.
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 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 abranguen a realidade humana e social desde 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. Na 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 salientable. Deste xeito,
poderiamos dicir que a través da materia se desenvolven competencias que na práctica funcionan como propias (as competencias
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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 da
ESO.
2. OBXECTIVOS EDUCATIVOS.
- 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.
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a
capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes
complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o
patrimonio artístico e cultural.
k) Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do
mundo.
l) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de
coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento
persoal e social.
m) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á
súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión
e representación.
o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa
conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas,
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
p) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de
Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
•
•

OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA.

Promover o sentimento de pertenza á Comunidade galega e ás outras entidades políticas, sociais e culturais nas que se
integra, participando nelas con plena conciencia dos seus dereitos e deberes, desde posicións solidarias e respectuosas con
outras comunidades, estados e culturas.
Identificar os procesos e os mecanismos que rexen os feitos sociais e interrelacionalos entre feitos políticos, económicos e
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

culturais e utilizar este coñecemento para comprender a pluralidade de causas que explican a evolución das sociedades
actuais, o papel que homes e mulleres desempeñan nelas e os seus problemas máis relevantes.
Comprender o territorio como o resultado da interacción das sociedades sobre o medio no que se desenvolven e que
organizan.
Identificar, localizar e analizar, a diferentes escalas, os elementos básicos que caracterizan o medio físico, as interaccións que
se dan entre eles e as que os grupos humanos establecen na utilización do espazo e dos seus recursos, valorando as
consecuencias de tipo económico, social, cultural, político e ambiental.
Identificar, localizar e comprender as características básicas da diversidade xeográfica do mundo e das grandes áreas
xeoeconómicas, así como os trazos físicos e humanos de Europa, España e Galicia.
Valorar a diversidade cultural manifestando actitudes de respecto e tolerancia cara a outras culturas e cara a opinións que non
coinciden coas propias, sen renunciar por iso a un xuízo sobre elas.
Comprender os elementos técnicos básicos que caracterizan as manifestacións artísticas na súa realidade social e cultural
para valorar e respectar o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico, asumindo a responsabilidade que supón a súa
conservación e apreciándoo como recurso para o enriquecemento individual e colectivo.
Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos relevantes da historia do mundo, de
Europa, de España e de Galicia para adquirir unha perspectiva global da evolución da Humanidade e elaborar unha
interpretación da mesma que facilite a comprensión da pluralidade de comunidades e que se distribúen os seres humanos e,
de xeito particular, a propia.
Comprender a singularidade do patrimonio natural, histórico, cultural e lingüístico galego, participando activamente na súa
conservación e mellora.
Adquirir e empregar o vocabulario específico que achegan as ciencias sociais para que a súa incorporación ao vocabulario
habitual aumente a precisión no uso da linguaxe e mellore a comunicación.
Buscar, seleccionar, comprender e relacionar información verbal, gráfica, icónica, estatística e cartográfica, procedente de
fontes diversas, incluída a que proporciona o contorno físico e social, os medios de comunicación e as tecnoloxías da
información, tratalo de acordo co fin perseguido e comunicárllelo aos demais de xeito organizado e intelixible.
Valorar a construción colectiva de coñecemento científico, recoñecendo o seu carácter provisional e comparalo co
coñecemento social.
Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante, fundamentando
adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como unha vía necesaria para a solución dos problemas humanos e sociais.
Resolver problemas e levar a cabo estudos e investigacións escolares aplicando os instrumentos conceptuais, as técnicas e os
procedementos básicos da indagación das características das ciencias sociais.
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•

Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas, apreciando os seus valores e bases fundamentais, así como os
dereitos e as liberdades como un logro irrenunciable e unha condición necesaria para a paz, denunciando actitudes e
situacións discriminatorias e inxustas e amosándose solidario cos pobos, grupos sociais e persoas privados dos seus dereitos
ou dos recursos económicos necesarios.
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

O sistema educativo español incorporou as competencias básicas ao currícullo trala promulgación da Lei Orgánica de Educación
(2006) e mantéñense coa Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (2013). Esta incorporación é consecuencia da
inclusión en distintos programas iniciados algúns anos atrás no ámbito europeo.
En línea coa recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de dicembro de 2006, sobre as
competencias clave para a aprendizaxe permanente, este real decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias,
integradas nos elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensinanza e
aprendizaxe.
As competencias no sistema educativo español segundo a LOMCE son denominadas como “competencias clave” tal como son
consideradas pola Unión Europea. As competencias supoñen unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos,
motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se movilizan
conxuntamente para lograr unha acción eficaz.
Identifícanse sete competencias clave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a
innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha delas. Son:
-

Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
Competencia dixital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).

10

Programación anual departamento de Ciencias Sociais. Curso 2021/2022

Competencia matemática e en ciencia e tecnoloxía:
Esta área, como parte integrante das ciencias sociais, utiliza ferramentas que serven para describir, interpretar e predicir distintos
fenómenos no seu contexto. Polo tanto, estas competencias desenvolveranse co uso de nocións estatísticas básicas, escalas numéricas e gráficas, operacións matemáticas sinxelas, representacións gráficas, selección de fontes de información, contraste de
datos... En definitiva, o alumnado farase consciente de que os coñecementos matemáticos, científicos e tecnolóxicos teñen unha
aplicabilidade real e funcional en moitos aspectos da súa propia realidade, capacitándoo para afrontar e resolver problemas da súa
vida cotiá.
Comunicación lingüística:
A materia de Xeografía e Historia intervén no desenvolvemento da competencia lingüística en varios aspectos: en primeiro lugar, a
través do coñecemento e o uso correcto do vocabulario específico da materia, para construír un discurso preciso e expresalo de
xeito oral ou escrito; en segundo lugar, ao utilizar diferentes variantes do discurso, asociado aos contidos, en especial, a descrición, a narración e a argumentación; en terceiro lugar, grazas á lectura comprensiva e a interpretación de textos ou o comentario
de imaxes para potenciar o uso da linguaxe icónica. Por outra parte, esta materia está intrinsecamente relacionada coa busca de
información, tanto en fontes orais como escritas, e a propia construción do coñecemento a través dun proceso que vai desde a información ata as interpretacións explicativas. É importante que o correcto uso do vocabulario da materia, adquirido e precisado durante a etapa de Secundaria, se afiance e se incorpore á linguaxe habitual do alumnado.
Competencia dixital:
A competencia dixital é fundamental para que o alumnado comprenda os fenómenos xeográficos, sociais e culturais e que saiba
traballar coa información (obtención, selección, tratamento, análise...), procedente de moi diversas fontes, tanto tradicionais, coma
audiovisuais, e dixitais, e non todas co mesmo grao de fiabilidade e obxectividade. Por iso, a información obtida debe ser analizada
desde parámetros esixentes, a comparación exhaustiva e crítica das fontes. A obtención e tratamento dixital da información require, ademais, unha serie de coñecementos e habilidades que son necesarios para que o alumnado se desenvolva e sexa competente nun ámbito dixital. Do mesmo modo, preténdese que o alumnado cree contidos dixitais en distintos formatos, á vez que
desenvolve unha actitude responsable respecto ás limitacións e a seguridade do uso das novas tecnoloxías da información.
Conciencia e expresións culturais
A relevancia dos feitos culturais e artísticos nos contidos desta materia é o que pon de manifesto a importancia desta competencia.
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O alumnado poderá coñecer e comprender as obras artísticas e culturais máis significativas na historia da humanidade. Obxectivo
fundamental é que, a través da observación minuciosa da obra artística, valore e se sensibilice cara a todo o artístico e cultural.
O interese, aprecio e respecto polo patrimonio cultural e artístico convértese no elemento fundamental do desenvolvemento desta
competencia que permite desenvolver un espírito crítico e facilítalle ao escolar comprender a relación entre as manifestacións artísticas, os feitos históricos e as sociedades que as crean.
Competencias sociais e cívicas
A competencia social e cívica é primordial para abordar a materia de Xeografía e Historia, xa que comprender a ardua e cambiante
realidade social é un dos aspectos principais dos seus contidos. O coñecemento de diferentes realidades sociais ao longo do tempo fai que sexa ineludible a súa comparación coa realidade actual e favorece que o alumnado comprenda que esas realidades se
van forxando ao longo do tempo, e que por iso mesmo poden cambiar, polo que debe ser tolerante coas que se producen no seu
ámbito e noutros ámbitos diferentes ao seu. O alumno asimila que vive nunha sociedade cada vez máis plural, e globalizada, no
que convive con culturas diferentes.
Esta competencia permite que o alumno poña en práctica os coñecementos aprendidos aplicándoos ao seu ámbito social converténdoo nun cidadán activo capaz de dar resposta aos problemas e fenómenos da súa realidade social interactuando con outras
persoas e grupos favorecendo a tolerancia e o respecto a todos á vez que desenvolve o talante democrático.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
A participación activa do alumno nos procesos de toma de decisións que afecten á súa aprendizaxe, favorecen a toma de conciencia deste no que se refire ao seu protagonismo no seu proceso de ensinanza-aprendizaxe.
Trátase de potenciar a súa capacidade de transformar as súas ideas en accións, actuando con criterio e determinación, tomando
decisións e asumindo os riscos e consecuencias futuras desas decisións.
Aprender a aprender
A competencia en aprender a aprender permite que o alumnado dispoña de habilidades ou de estratexias que lle faciliten a aprendizaxe ao longo da súa vida (busca, organización e recuperación da información...) e que desenvolva a súa curiosidade por adqui-
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rir novos coñecementos, capacidades e actitudes que lle permitan desenvolverse e crecer como persoa. Neste sentido, esta materia debe fomentar no alumno o desexo de indagar no pasado, no seu ámbito e analizar e interpretar os fenómenos xeográficos, históricos e culturais para darlles respostas ás formulacións do home, á vez que desenvolve a súa capacidade de aprender a aprender de xeito autónomo e permanente.
Presupón tamén que poida adaptarse crítica e reflexivamente aos cambios que poidan producirse na súa vida, é dicir, que lles aplique similares instrumentos aos que empregou na análise da realidade social (histórica e xeográfica) ao longo desta etapa de Educación Secundaria Obrigatoria.
Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de
aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao
mesmo tempo. Como resultado final establécense tres categorías amplas coas que entroncan as competencias clave: actuar de
forma autónoma e reflexionada, emplear as ferramentas de xeito interactivo, e unirse e funcionar en grupos sociais heteroxéneos.
4. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN
RELACIÓN COS DISTINTOS BLOQUES DE CONTIDOS.

A LOMCE incorporou un novo elemento ao currículo: os estándares de aprendizaxe avaliables. Os estándares son especificacións
dos criterios de avaliación, que permiten definir os resultados da aprendizaxe e que concretan o que o alumno debe saber e saber
facer en cada materia. Por elo, deben ser observables, medibles e avaliables. Tamén se debe poder graduar a súa consecución, co
fin de valorar o rendemento de cada alumno.
Os estándares de aprendizaxe vanse convertir, por elo, nunha referencia moi útil para os profesores á hora de: programar cada
materia, seleccionar os contidos, deseñar actividades e tarefas, seleccionar metodoloxías didácticas, avaliar aos seus alumnos, e
deseñar programas de mellora para aqueles alumnos que non acadaran o rendemento esperado.
Máis adiante, cando abordemos cada unha das programacións para cada curso e materia, concretaremos a secuenciación de
contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe; así como os criterios de avaliación, cualificación e promoción.
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5. METODOLOXÍA
a) Traballaremos procedementos básicos da materia: comentario de mapas de todo tipo (topográfico, temático), liñas do
tempo, fotografías, etc.
b) Neste curso marcado pola emerxencia sanitaria faremos uso continuado da rede e da páxina web do centro.
c) Abordaremos a comunicación de ideas en público, a expresión oral e escrita, e a comunicación audiovisual.
d) Faremos especial interese na capacidade de facer unha lectura de textos fluída, como paso previo a conseguir unha óptima
comprensión lectora. Por outra banda atenderemos á corrección na escrita, evitando as faltas de ortografía e aplicando
medidas correctoras sobre as mesmas.
e) Fomentaremos o traballo colaborativo, se as circunstancias o permiten, e a autonomía persoal.
f) Vincularemos os contidos do currículo coa vida real, aproximando mediante o emprego da prensa on line e escrita, tratando
de proporcionar ferramentas críticas ante a multiplicidad de fontes de información na rede.
g) Debido á presente circunstancia, procuraremos que todas as tarefas sexan enviadas e corrixidas vía e-mail e aula virtual.

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNO.
Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos
propios criterios, e eses estándares conéctanse coas competencias clave. Por outra banda, os criterios de avaliación describen o
que se pretende lograr en cada disciplina, e, neste sentido, os contidos non son máis que os medios para os alcanzar.
A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será continua, formativa e integradora.
Haberá previamente unha avaliación diagnóstica nos primeiros días do curso para identificar o estado do nivel de aprendizaxe do
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alumno e establecer posibles axustes.
No proceso de evaluación continua, cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa adecuado, estableceránse medidas de
reforzo educativo. Estas medidas adoptaránse 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 alumnas terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos
procesos de ensinanza como dos procesos de aprendizaxe.
A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, debendo terse en conta dende todas e cada unha
das asignaturas a consecución dos obxetivos establecidos para a etapa e do desenrolo das competencias correspondente.
O carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado realice de xeito diferenciado a avaliación de cada asignatura
tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables de cada unha delas.
Estableceránse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións, incluida a avaliación final da
etapa, adáptense ás necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais. Estas adaptacións en ningún caso teránse
en conta para minorar as calificacións obtidas.
Os profesores evaluarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente,
para o que se establecerán os indicadores de logro nas programaciones didácticas.
No noso caso valoraremos os seguintes elementos:
CRITERIOS
1. Probas escritas e orais

- Valoración da aprendizaxe dos contidos.
- Valoración dos procesos seguidos e dos resultados.
- Expresión (verbal, escrita) do procedemento seguido ao resolver unha actividade.
- Valoración do tempo investido e do tempo necesario para resolver unha actividade.
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2. Actividades TIC

3. Traballo autónomo (aula,
outros espazos)

4. Participación e
seguimento das clases
(intervencións orais, tipo de
respostas...)
5. Traballos en grupo.
Valoración individual e
grupal.

- Uso adecuado do ordenador e de ferramentas informáticas e telemáticas.
- Tipo de participación (autónoma, con apoio, ningunha...).
- Uso de Internet de forma crítica e responsable; busca de información, habilidade para filtrar...
- Grao de elaboración da resposta.
- Interese e motivación.

- Grao de adquisición das aprendizaxes básicas.
- Ampliación destas aprendizaxes.
- Utilización adecuada de instrumentos e recursos propios da materia.
- Utilización de esquemas.
- Revisión habitual dos resultados.
- Capacidade para estimar o tempo investido para resolver unha actividade.
Nivel e calidade das intervencións.
Uso de vocabulario apropiado.

-

- Capacidade de traballo en equipo.
- - Grao de comunicación cos compañeiros.
- - Resolución de conflitos. Interese, motivación.

6. Arquivo de traballo
persoal, e-portfolio.

-

Presentación clara e ordenada.
Presentación dentro dos prazos establecidos.
Traballo estricamente persoal. Procurar evitar o curta-pega e as copias dos compañeiros e as
hipotéticas axudas externas. Aspecto este moi a ter en conta na presente circunstancia.

7. Experiencias e
investigacións diversas.

-

Colaboración e respecto polo seu traballo e o dos seus compañeiros.

O abandono da materia é un criterio que se aplicará en todos os niveis de Xeografía e Historia e nas optativas. Ten unhas
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consecuencias graves dende o punto de vista da titulación e promociónporque conleva a avaliación negativa da xunta de
avaliación independentemente do número de materias suspensas.
Considérase abandono da materia:
-

Nas clases presenciais, o/a alumno/a que non traia sistemáticamente o material de traballo a clase. Rexístrase no caderno de
profesor e se ao final do trimestre supón o 15 % do total de horas.
Que o alumno/a non participe ou estea ausente na dinámica da clase presencial ou a distancia a efecto da realización de
tarefas impostas (orais ou escritas). Rexístrase no caderno de profesor e se ao final do trimestre supón o 15 % do total de
horas.

-

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.
Serán diversos, significativos e útiles no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Así, destacamos:
-

O libro do alumno.
A aula virtual do Instituto.
Aplicacións on line para as clases non presenciais.
Uso de nubes para almacenar información e compartila.
Os recursos fotocopiables con actividades de reforzo, de ampliación e de avaliación.
A pizarra dixital e os equipos Abalar da aula.
Presentacións, web quest, videos, películas, documentales.
Actividades online, blogs, diversas páxinas web, portais dixitais, versión dixital de diversos xornais.

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

POUCO AXEITADO

Desenvolvemento dos obxectivos didácticos
A secuenciación dos contidos
Ferramentas didácticas empregadas: método expositivo, método de
proxectos, investigación, etc.
Atención personalizada prestada ao alumno ou alumna
Medidas de atención á diversidade
Tarefas que se plantexan e forma de presentalas
Recursos e materiais de apoio empregados
Temporalización dos estándares de aprendizaxe
Claridade nos criterios de avaliación
As probas de avaliación
A coordinación entre o profesorado
A coordinación dos membros do Departamento de Ciencias Sociais
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9. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.
Plan de traballo.
Os alumnos con materias pendentes seguirán unha guía de traballo persoal que será deseñada en cada caso e para cada alumno
polo departamento. Proporase unha serie de exercicios para facer na casa e se solventarán todas as dúbidas posibles unha
vez á semana durante o recreo.
Metodoloxía e avaliación:
En circunstancias normais, os alumnos poderán presentarse a dous exames parciais que se desenvolverán en xaneiro e en abril. Á

cualificación obtida polo alumno en cada proba pódese sumar 1 punto polos traballos desenvolvidos.
Nunha situación de suspensión prolongada das clases, poderíase recurrir ás probas on line, un cuestionario a traballar e unha monografía, sumando,as dúas últimas 2 puntos á nota da proba online. Deberá sumar, como mínimo, un cinco para aprobar.
Se non hai suspensión de clases, os alumnos, para superar a materia pendente, deberán obter unha media de 5 entre o primeiro e
o segundo parcial, sempre e cando ningún dos dous parciais teña unha puntuación inferior a 3. De non ser así, poderán presentarse ás convocatorias oficiais de de maio e setembro.
Contidos mínimos:
Remitímonos aos mínimos establecidos na programación xeral para cada nivel.
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10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E DAS MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS CORRECTORAS.
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.
A comezos de curso realizarase unha proba, a fin de comprobar cal é o punto de partida dos alumnos e que conceptos previos
teñen. A proba poderá consistir en:
‐ Traballar con mapas, textos
‐ Gráficas, de onde se extraerán conclusións
‐ Contidos conceptuais básicos relacionados cos contidos do curso.
As preguntas e actividades contestaranse individualmente e servirán para medir colectivamente o grupo e proporcionar información
personalizada acerca dos coñecementos de cada alumno. O profesor corrixirá en clase a proba, facendo fincapé nos erros máis
comúns, que os alumnos deberán anotar no seu caderno, conservando as respostas a fin de comparalas coas que poidan dar ao
finalizar o curso.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
Para traballar a diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos para este curso,
sirva como exemplo a seguinte relación:
• ADAPTACIÓN CURRICULAR
- BÁSICA: os contidos nucleares da unidade didáctica preséntanse de forma pautada, con apoio gráfico, seguindo unha
secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de competencias por parte do alumnado.
-

AMPLIACIÓN: fichas para fotocopiar con actividades de maior dificultade na súa resolución, polo tratamento doutros
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contidos relacionados cos do curso etc.
• COMPETENCIAS E INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: contémplase a diversidade de estilos cognitivos e de intelixencias en
aprendizaxes coa lectura, co movemento, coa representación plástica, coa dramatización.
• PLANS INDIVIDUAIS: dirixidos aos alumnos que o requiren (estranxeiros, incorporación tardía, necesidades educativas especiais
e superdotación).
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: posibilitan que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento dun contido, actividades que se
axusten ao seu nivel de competencia curricular, aos seus intereses, ás súas habilidades e/ou motivacións. Deste xeito, nunha
mesma clase posibilítase traballar a diferentes niveis, segundo as habilidades de cada alumno/a. O proxecto emprendedor A
exposición é especialmente idóneo para o desenvolvemento de actividades multinivel debido á súa diversidade de tarefas e fases.
Desta maneira favorécese unha división de tarefas entre os alumnos acorde cos seus intereses e/ou habilidades.
• TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN: traballos que permiten o afondamento nunha temática concreta.
• LECTURAS E CONSULTAS DE FORMA LIBRE: o apartado «Visión 360º» permite unha lectura e unha consulta de forma libre
que esperta o interese do alumnado por ampliar o seu coñecemento, aínda que facéndoo ao seu propio ritmo. A aproximación a
diversos temas mediante curiosidades e feitos sorprendentes promove que os alumnos poidan continuar o traballo máis aló da
aula e de maneira totalmente adaptada ás súas necesidades e/ou habilidades.
12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DA PROGRAMACIÓN.
Os elementos transversais son os seguintes:
A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o
emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento especfico nalgunhas das materias de cada etapa.
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Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra
persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición
ou circunstancia persoal ou social.
Do mesmo xeito, promoveremos a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con
discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico.
Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.
Así mesmo, trataremos de fomentar as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito
emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a
confianza nun mesmo e o sentido crítico.
No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes
de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade
de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes
de tráfico e as súas secuelas.
13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS.
Na programación deste ano escolar e ante a incertidumbre desta situación de pandemia, limitarémonos a propor as actividades do
curso pasado que non se levaron a cabo.
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•

Visita e realización de obradoiros, no Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo). Destinado a alumnos de 1º da ESO e de
Cultura Clásica de 3º. A posible data situaríase na primeira semana despois das vacacións de Semana Santa.

•

En principio mantense a visita ao Museo Naval de Ferrol e as instalacións do Arsenal. Procurariamos visitar tamén o Barrio
da Magdalena. Destinado a alumnos de 3º ou/e 4º da ESO. Realizarase no segundo trimestre.

•

Para os alumnos de 4º da ESO realizarase, como o curso pasado, a visita á exposición “Os gravados de Goya” no Museo de
Belas Artes de A Coruña, e a realización dun obradoiro de gravado. Actividade realizada en colaboración co departamento
de Educación Plástica e Visual. A realización sería no 1º ou 2º trimestre.

•

Non descartamos a realización de outras actividades que poidan xurdir ao longo do curso e que sexan interesantes. Estes
cambios serán recollidos na memoria final.

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN.
O departamento de ciencias sociais realizará, se a situación nolo permite, reunións periódicas. Nelas os membros do mesmo, irán
facendo una valoración da evolución da programación e se for preciso introduciranse modificacións xustificadas na mesma.
A avaliación final da programación realizarase no mes de xuño entre todos os membros do Departamento co fin de poder tomar as
medidas de corrección oportunas de cara ao curso seguinte. Aínda así, pode someterse a revisión unha vez coñecidos os
resultados dos exames de setembro.
Cada docente fará unha valoración previa da programación atendendo a unhas pautas, de xeito que nunha reunión posterior do
departamento, analizaramos os resultados e tomaremos as decisións oportunas que quedarán recollidas na Memoria e na Programación do seguinte curso, tendo en conta os seguintes aspectos:
-

Alteración na distribución do temario. Motivos.
Valoración do uso do libro de texto e outros materiais.
Metodoloxía empregada e avaliación.
Revisión do caderno do alumno: máis frecuencia - igual frecuencia- menor frecuencia.
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-

Anotacións diarias. Valoración do libro do profesor.
Recollida e corrección de exercicios escritos: máis frecuencia – igual menos frecuencia.
Valoración da contribución ao Plan Lector e ás Técnicas de Información e Comunicación.
Valoración das tarefas de reforzo para os alumnos que non van acadando os mínimos establecidos durante o curso.
Valoración das tarefas de reforzo para alumnos con materias pendentes.
Valoración da coordinación entre os membros do Departamento, entre os profesores de cada grupo, especialmente co titor.
Valoración das actividades extraescolares promovidas polo departamento.
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1º ESO
-

XEOGRAFÍA E HISTORIA
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1. CONCRECIÓN DOS BLOQUES DE CONTIDO, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.
Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. O medio físico
!
!
!
!

b
e
f
g

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

! B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións ! XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astroentre os movementos da terra e a existencia das estacións e
nómicos na distribución da radiación solar e nas zonas
do día e da noite, e comprender a súa importancia na distribioclimáticas do planeta.
bución dos climas e da Biota.
! XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia
zonas do planeta de similares horas.

!
!
!
!

b
e
f
g

! B1.2. Representación da Terra. Escala e linguaxe ! B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de representación ! XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara
cartográfica.
cartográfica, en soporte analóxico e dixital, e as súas escalas
unha proxección de Mercator con unha de Peters.

!
!
!
!

b
e
f
g

! B1.3. Proxeccións e sistemas de coordenadas. Ima- ! B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de ! XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite
xes de satélite e os seus principais usos.
satélite e os seus usos principais.
e mapas.

!
!
!
!

b
e
f
g

! B1.4. Localización. Latitude e lonxitude.

! B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou ! XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e
imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas xeográfidistingue os hemisferios da Terra e as súas principais cacas.
racterísticas.
! XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun
mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas.

TEMPORALIZACIÓN: setembro e principios
outubro.
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

!
!
!
!
!

b
e
f
g
h

! B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. Clima: ! B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades ! XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do
elementos e factores. Diversidade climática no planedo relevo mundiais, os grandes ríos e as grandes zonas
relevo europeo e mundial.
ta.
climáticas, e identificar as súas características.

!
!
!
!
!

b
e
f
g
h

! B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e ! B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mun- ! XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos
hidrografía.
dial, e das súas características xerais.
e as referencias físicas principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais.

!
!
!
!
!
!

b
e
f
g
h
m

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

!
!
!
!

b
e
f
g

! B1.8. Unidades do relevo do espazo xeográfico euro- ! B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos ! XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos
peo.
principais do relevo continental.
principais do relevo europeo.

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

! B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio ! XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo eurofísico europeo.
peo.

! TEMPORALIZACIÓN: outubro e primeiras semanas
de novembro
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

!
!
!
!
!

b
e
f
h
m

! B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico ! B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos ! XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima
europeo.
bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico europeo.
de Europa.

!
!
!
!

b
e
f
m

! B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos.

! B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso con- ! XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de
tinente.
Europa os principais espazos naturais.

!
!
!
!
!
!

b
e
f
g
h
m

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

! B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano ! B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais
sobre o ambiente e as súas consecuencias.
referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.

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

! TEMPORALIZACIÓN: finais NOVEMBRO e DECEMBRO.

Bloque 3. A Historia
!g
!l
!ñ

! B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a ! B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", ! XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideotravés da historia.
senón que determina o presente e os posibles futuros e
lóxicos que son herdanza do pasado.
espazos, ou inflúe neles.
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso
Obxectivos
!g
!l
!ñ

Contidos
! B3.2. Fontes históricas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

! B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e expli- ! XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes histócar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas.
ricas.
! XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir
sen fontes, sexan estas restos materiais ou textuais.
! XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre.

!l
!ñ

! B3.3. Cambio e continuidade.

! B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e ! XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e
certos acontecementos que determinaron cambios fundaoutros feitos salientables, utilizando para iso as nocións
mentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

!f
!l
!ñ

! B3.4. Tempo histórico.

! B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos oco- ! XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en
rren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincrodiferentes enclaves xeográficos.
nía).

!h
!l
!ñ

! B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

! B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, ! XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico impresinseríndoo no contexto adecuado.
cindible para cada época.

! TEMPORALIZACIÓN: primeiras semanas de XANEIRO
!f
!l

! B3.6. Evolución das especies e a hominización.

! B3.6. Entender o proceso de hominización.

!f
!l

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

! B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a ! XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.
escala temporal de etapas como estas.
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! XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á
especie humana.
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

!f
!g
!l

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

!
!
!
!
!
!

! B3.9.1. Paleolítico: etapas; características das formas ! B3.9. Coñecer as características da vida humana correspon- ! XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en
de vida; cazadores colectores.
dentes aos dous períodos en que se divide a Prehistoria:
que se divide a prehistoria e describe as características
Paleolítico e Neolítico.
básicas da vida en cada un.
! B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e expansión das
sociedades humanas; sedentarismo; artesanía e
comercio; organización social.
! XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica
e o papel da muller nela.
! B3.9.3. Prehistoria galega: megalitos e petróglifos.

c
g
h
l
n
ñ

!l
!n

! B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os proce- ! XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e
sos e os acontecementos históricos máis salientables da
mapas históricos.
Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha perspectiva
global da súa evolución.

! B3.10. Aparición dos ritos: restos materiais e artísti- ! B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos.
cos; pintura e escultura.

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

! TEMPORALIZACIÓN: Xaneiro e primeira metade
FEBREIRO
!
!
!
!
!
!

a
c
d
g
h
l

! B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións urbanas. ! B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana ! XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-econóMesopotamia e Exipto. Sociedade, economía e polítineste período, así como o establecemento e a difusión de
mica e política, novas ata entón, como os imperios de
ca.
diferentes culturas urbanas, despois do neolítico.
Mesopotamia e de Exipto.

!g
!h
!l

! B3.12. Idade Antiga: invención da escritura.

! B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura.

!
!
!
!

! B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto.

! B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exip- ! XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da
to.
expansión exipcia.

f
g
h
l
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! XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos
materiais e ágrafos) e as fontes históricas (textos).
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso
Obxectivos
!h
!l

!g
!h
!l

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
! XHB3.13.2. Describe as principais características das
etapas históricas en que se divide Exipto.

! B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia.

! B3.14. Identificar as principais características da relixión ! XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa
exipcia.
crenza na vida do alén.
! XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais
deuses do panteón exipcio.

!g
!h
!l

! B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto.

! B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos ! XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da
de Exipto e de Mesopotamia.
arquitectura exipcia e da mesopotámica.

! TEMPORALIZACION: FEBREIRO e principios MARZO
!
!
!
!
!
!

a
c
d
g
h
l

! B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a ! B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a ! XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política
súa expansión.
transcendencia do concepto de democracia.
e económica das polis gregas a partir de fontes históricas
de diferentestipos

!g
!l

! B3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión comercial e ! B3.17. Entender a transcendencia do concepto de coloniza- ! XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas
política das polis gregas.
ción.
do Mediterráneo.

!a
!c
!d

! B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre Magno e ! B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o helenísti- ! XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre.
os seus sucesores: helenismo.
co.

! XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a
democracia grega e as democracias actuais.
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso
!
!
!
!

Obxectivos
c
d
g
l

!
!
!
!
!

f
g
h
l
n

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
! XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de
Pericles co imperio de Alexandre Magno.

! B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: arte, ! B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura ! XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte
ciencia, teatro e filosofía.
occidentais.
grega e a súa evolución no tempo.
! XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do
saber grego, e discute por que se considera que a cultura
europea parte da Grecia clásica.

TEMPORALIZCIÓN: resto do mes de ABRIL

!
!
!
!
!

a
c
d
g
l

! B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de ! B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a ! XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expanRoma. República e imperio: organización política e
economía e a cultura romanas, e recoñecer os conceptos de
sión de Roma.
expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo.
cambio e continuidade na historia da Roma antiga.
! XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as
formas de vida republicanas e as do imperio na Roma
antiga.

!
!
!
!

g
l
n
ñ

! B3.21. Mundo clásico. Arte romana: arquitectura, ! B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de ! XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas
escultura e pintura.
obras da arte grega e romana, diferenciando entre os que
de época grega e romana.
son específicos.

!g
!l
!n

! B3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos; Hispa- ! B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania ! XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se
nia romana; Gallaecia. Proceso de romanización. A
romana e o presente.
reflicten os cambios administrativos en época romana.
cidade e o campo.
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso
Obxectivos
!l
!n
!ñ

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

cidade e o campo.
! XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.
! XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en
distintos ámbitos sociais e xeográficos.
TEMPORALIZACIÓN: mes de MAIO E XUÑO
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2.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA.
Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles para Xeografía e Historia de Primeiro curso
Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de horas similares.
Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas.
Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial.

Competenci
as clave
CMCT
CD
CMCT

Explica as características do relevo europeo.

CCL

Elabora climogramas e mapas dos climas do mundo nos que se reflictan os elementos máis importantes.

CAA

Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais e localiza páxinas e recursos web
directamente relacionados con eles.
Analiza en distintos medios os movementos migratorios das últimas tres décadas.
Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes virtuais ou analóxicos que reflictan
información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.
Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.

CD

CSC
CAA, CD

CMCT

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

CAA

Explica a diferenza dos dous períodos nos que se divide a Prehistoria e describe as características básicas da vida en
cada un dos períodos.

CCL
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Distingue etapas dentro da Idade Antiga.

CAA

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

CAA

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

CEC

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

CSC

Dá exemplos representativos das distintas áreas do saber grego, e discute por que se considera que a cultura europea
parte da Grecia clásica.
Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do Imperio na Roma antiga.
Analiza diversos exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.
Entende que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos.

3. OBXECTIVOS DA ÁREA
- Analizar e identificar as formas de representación do noso planeta utilizando datos de coordenadas xeográficas.
- Construír unha visión global do medio físico español, europeo e mundial e das súas características xerais.
- Describir as características concretas do medio físico español.
- Localizar no mapa de España as principais unidades e elementos do relevo peninsular.
- Coñecer, describir e situar no mapa, os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico español.
- Describir o medio físico europeo.
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- Situar no mapa de Europa as principais unidades e elementos do relevo continental.
- Coñecer, describir e situar no mapa, os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico europeo.
- Coñecer os principais espazos naturais de Europa.
- Manexar diferentes representacións cartográficas e as súas escalas.
- Localizar no mapamundi, as principais unidades do relevo mundial e os grandes ríos.
- Localizar no globo terráqueo, as grandes zonas climáticas e identificar as súas características.
- Analizar a acción do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias.
- Comprender e explicar o proceso de hominización.
4. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDOS EN 1º DA ESO NO CURSO PASADO.
CONTIDOS:
• O MUNDO CLÁSICO:
• Organización política das polis e da democracia ateniense.
• A arte grega. Etapas e estilos.
• Roma: Evolución, institucións, economía e sociedade.
• Conclusión: O que debe a nosa civilización ao mundo clásico.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
• Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto de democracia.
• Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais.
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• Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura romanas, e recoñecer os conceptos de cambio e continuidade na historia da Roma antiga.
• Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
• Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes históricas de diferentes tipos.
• Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais.
• Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo.
• Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma.
• Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga.
• Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos.
5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.
•
•
•
•
•
•
•
•

Libro de texto: Ciencias Sociais 1º ESO. Santillana.
Fichas de materiais complementarios e recursos de distintas editoriais.
Ligazóns, páxinas web que aparezan na aula virtual.
Mapas mudos, mapas topográficos, fotografías, etc.
Pizarra dixital e equipos Abalar.
Recursos TIC. Webquest, blogs,..
Foros.
Películas e documentais, etc.
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6. PROCEDEMENTOS E INSTRUCCIÓNS DE AVALIACIÓN:
A avaliación será contínua e diferenciada. Estará orientada polos obxectivos xerais da área e polos obxectivos establecidos para o
curso correspondente. Comprobará o cumprimento de ditos obxectivos e a adquisición de coñecementos de acordo cos criterios de
avaliación establecidos. Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras fases de curso co fin de detectar o nivel e necesidades
dos alumnos.
Criterios de calificación 1º da ESO:
a) Criterios de calificación en cada avaliación
1. Terase en conta a realización de todas as actividades diarias ou semanais de aula. Farase uso do email para a entrega das
tarefas, que deberán ser entregadas dentro do prazo, ben presentadas, sen faltas de ortografía. A demora da entrega será
penalizada. Para poder aprobar terá que entregar todas as actividades. A falta significativa do material necesario e
solicitado para utilizar na aula será penalizada na cualificación, así como a mala presentación nos traballos propostos.
2. A nota media das probas obxectivas deberá ser de aprobado. Sobre ela poderán influír os criterios anteriores para superar
a avaliación.
A valoración dos distintos apartados avaliables será, en situación dominada polas clases presenciais:
-

Probas escritas: 70%, según criterio do profesorado, atendendo ás características e necesidades dos grupos. En
situación de emerxencia farase unha proba online.

-

O 30% restante da calificación atenderá a:
•

•

O traballo diario: caderno de clase, traballo na aula, tarefas presentadas e enviadas, actividades de reforzo e
ampliación, participación nas tarefas de aula, exposicións orais; pesquisas de información, etc. suporá un 10%. A
cualificación neste apartado, ademais de basearse nas cualificacións positivas ou negativas recollidas polo/a
profesor/ra no seu diario de clase, quedará a criterio do profesor/a en base a súa observación diaria do traballo dos
alumnos/as.
Os traballos obrigatorios trimestrais individuais e/ou en grupo, suporán o 10% restante.
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-

Participación na clase, esforzo e interese pola materia: 10% restante. A actitude e ao comportamento na aula;
cooperación cos compañeiros, o respecto á quenda na palabra e ás opinións alleas; o esforzo diario; o interese e
participación, tanto na aula coma nas saídas didácticas e tamén nos proxectos de innovación educativa, etc.

-

Para acadar o aprobado en cada avaliación será preciso que a suma da media aritmética correspondente ás probas
escritas, o traballo diario e trimestral sexa de 5.

b) Recuperación: Os alumnos que non obteñan unha cualificación positiva na avaliación deberán realizar unha proba de recuperación e obter unha puntuación mínima de 5. Os contidos da proba serán os que foran impartidos durante toda a avaliación.Se o
alumno non superara unha recuperación pero nas outras dúas avaliacións aprobara sen dificultade, faríase unha media entre as
notas dos tres trimestres. Se o alumno en cuestión tivera dúas avaliacións sen recuperar deberá facer a recuperación final do mes
de xuño.
.
c) Na circunstancia de clases non presenciais, segundo a normativa vixente.
•
•
•

Tarefas propostas semanalmente (20 %).
Traballos dirixidos de investigación (20 %).
Presentacións dixitais (20 %).

Nestas actividades valorarase os contidos correctamente expostos (6 puntos), a limpeza e orde, con apartados e índice (2 puntos),
inserción de gráficos ou imaxes (1 punto) e orixinalidade (1 punto). Este tipo de traballos deberá ser presentado dentro do prazo
establecido. A demora significará unha penalización dun punto por día. Máis dunha semana de demora signifirará un 0 nesa
actividade. As faltas de ortografía serán causa de penalización, chegando a 1 punto por cada 5 faltas. A omisión de apartados
significará 2 puntos de penalización por cada un e 1 punto menos por cada erro significativo.
• Formularios de Google ou outro tipo de proba online (20 %).
• Exposicións en vídeos (10 %).
• Actividades on line tipo Kahoot, Quizzi…(10 %).
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Sempre terán máis peso as probas presenciais no caso de reclusión nun período do trimestre. A relación sería 60 % fronte ao 40 %
das probas non presenciais.
Unha media inferior a 5 terá como resultado o suspenso, que poderá ser recuperado mediante un traballo máis unha proba online
ou unha proba de recuperación no caso de volta á normalidade.
7. ANALISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL DE CADA AREA E MATERIA COA FINALIDADE
DE DETECTAR AS CARENCIAS E NECESIDADES DO ALUMNADO.
A proba de avaliación inicial consta de dúas partes:
-A primeira é unha redacción na que se describa un ou dous lugares que o alumnado visitou algunha vez, ao mesmo tempo que
xustifique dita escolla. A redacción debe ser dun mínimo de 15 liñas.
- A segunda é unha proba escrita con preguntas de varios tipos (definicións de palabras específicas da materia, indicar o século de
varias datas, colocar ditas datas nunha liña do tempo, pasar a números romanos números arábigos, unha actividade simple de
competencia matemática, outra de debuxo e por último un texto sobre o antigo Exipto para resumir e contestar varias preguntas
sobre aspectos históricos e tamén actuais -de vida cotiá-).
Os obxectivos son:
-Da primeira parte coñecer a expresión escrita, a correcta ortografía e caligrafía, así como a orde e curiosidade na escrita.
-Da segunda parte coñecer aspectos máis teóricos sobre a materia -observar os coñecementos previos que podan posuír-, se posúen, ou non, instrumentos matemáticos e artísticos simples e coñecer a capacidade de resumo, síntese e relación coa realidade
actual do alumnado.
Os resultados foron:
- Da primeira parte o nivel de expresión é medio, habendo casos brillantes así como outros nos que se ven carencias previas e tamén dificultades derivadas de diagnósticos de dislexia (1 alumno diagnosticado, e outro en estudo).
Os erros máis frecuentes están na puntuación, na reiteración e no uso de frases curtas simples. Tamén existe un problema frecuente de mestura de castelán e galego, así como de faltas leves (tiles principalmente).
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- Da segunda parte o nivel é medio- alto nun grupo (1º A) e medio- baixo no outro (1º B). Os peores resultados son na parte dos
séculos e liña do tempo, e os mellores no paso a números romanos e nas preguntas de vida cotiá.
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2 º ESO
-

XEOGRAFÍA E HISTORIA
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1. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE EN RELACIÓN COS DISTINTOS BLOQUES DE CONTIDOS.
O currículo da área de Xeografía e Historia agrúpase en varios bloques. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de
aprendizaxe formúlanse para primeiro ciclo de Educación Secundaria. Neste curso, condicionado pola situación extraordinaria de
hai dous cursos, impartiremos algúns contidos e aprendizaxes imprescindibles de 1º que quedaron pendentes a final de curso ao
incorporar nos primeiros meses os contidos do 3º trimestre do curso anterior. Comezaremos historia con Roma e o legado clásico.
1.1 Secuenciación dos contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e das competencias clave de 2º de
ESO.
Na súa redacción, respectarase a numeración dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe tal e como aparece no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria polo que se establece para a Comunidade Autónoma de Galicia o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria.
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. O medio físico
b
e
f
g

B1.1. Localización. Latitude e lonxitude.

B1.1. Localizar espazos xeográficos e XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos CAA
lugares nun mapa ou nunha imaxe de
e lugares nun mapa de España e de CMCCT
satélite, utilizando datos de coordenaGalicia, utilizando datos de coordena- CD
das xeográficas.
das xeográficas.

b
e
f
g
h

B1.2. Características xerais do medio B1.2. Ter unha visión global do medio XHB1.2.1. Enumera e describe as pecu- CAA
físico de España e de Galicia.
físico de España e de Galicia, e das
liaridades do medio físico español e CMCCT
súas características xerais.
galego.
CD
CCL

b
e
f
g
h

B1.3. Medio físico de España: relevo e B1.3. Situar no mapa de España as XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as prinhidrografía.
unidades e os elementos principais do
cipais unidades do relevo español.
relevo peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos.
XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España.

CAA
CMCCT
CD

b
e
f
g
h

B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e B1.4. Situar no mapa de Galicia as uni- XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as prinhidrografía.
dades e os elementos principais do
cipais unidades do relevo galego.
relevo, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos.
XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.

CAA
CMCCT
CD

b
e
f
g
h

B1.5. Clima: elementos e factores. Di- B1.5. Coñecer e describir os grandes XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes CAA
versidade climática da Península Ibéconxuntos bioclimáticos que conforconxuntos ou espazos bioclimáticos de CMCCT
rica e de Galicia.
man o espazo xeográfico español e
España.
CD
galego.
CCL
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
g Obxectivos
h

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas CAA
bioclimáticas españolas utilizando grá- CMCCT
ficos e imaxes.
CD
XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos CAA
bioclimáticos de Galicia.
CMCCT
CD

b
e
f
g
m

B1.6. Diversidade de paisaxes. Zonas B1.6. Coñecer os principais espazos XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa CAA
bioclimáticas da Península Ibérica e
naturais de España e de Galicia.
as paisaxes de España e de Galicia.
CMCCT
de Galicia.
CD

b
e
f
g
h
m
ñ

B1.7. Medio natural e problemas am- B1.7. Coñecer, describir e valorar a ac- XHB1.7.1. Realiza procuras en medios
bientais en España.
ción do ser humano sobre o ambiente
impresos e dixitais referidas a probleespañol e galego, e as súas consemas ambientais actuais en España e en
cuencias.
Galicia, e localiza páxinas e recursos
da web directamente relacionados con
eles.

CAA
CMCCT
CD
CCL

Bloque 2. O espazo humano
b
c
e
f
g

B2.1. Poboación mundial: modelos de- B2.1. Comentar a información en mapas XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os CAA
mográficos e movementos migratodo mundo sobre a densidade de pocontinentes e as áreas máis densamen- CMCCT
rios.
boación e as migracións.
te poboadas.
CSC
CD
XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas CAA
migratorias nos países de orixe e nos CMCCT
de acollemento.
CSC
CD
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

b
c
e
f
g
h

B2.2. Poboación europea: distribución e B2.2. Analizar a poboación europea no XHB2.2.1. Explica as características da CAA
evolución.
relativo á súa distribución, evolución e
poboación europea.
CCL
dinámica, e ás súas migracións e políCSC
ticas de poboación.
CD

b
c
e
f
g
h

B2.3. Poboación española: evolución, B2.3. Analizar as características da po- XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboa- CAA
distribución e dinámica. Movementos
boación española, a súa distribución,
ción de España e das súas comunida- CMCCT
migratorios.
dinámica e evolución, e os movemendes autónomas.
CSC
tos migratorios.
CD
CCL

b
c
e
f
g
h

B2.4. Poboación de Galicia: evolución, B2.4. Analiza as características da po- XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigra- CAA
distribución e dinámica. Movementos
boación de Galicia, a súa distribución,
ción galega, as súas etapas e os desti- CMCCT
migratorios.
dinámica e evolución, e os movemennos principais.
CSC
tos migratorios
CD
CCL

XHB2.2.2. Compara entre países a po- CAA
boación europea segundo a súa distri- CMCCT
bución, a súa evolución e a súa dinámi- CSC
ca.
CD
CCL

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os CAA
movementos migratorios nas últimas CMCCT
tres décadas en España.
CSC
CD
CCL
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

b
c
e
f
g
h

B2.5. Proceso de urbanización no pla- B2.5. Sinalar nun mapamundi as gran- XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos
neta.
des áreas urbanas, e identificar e coda evolución do crecemento da poboamentar o papel das cidades mundiais
ción urbana no mundo.
como dinamizadoras da economía
das súas rexións.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h

B2.6. A cidade e o proceso de urbaniza- B2.6. Comprender o proceso de urbani- XHB2.6.1. Resume elementos que dife- CAA
ción europeo.
zación, os seus proles e os seus conrencien o urbano e o rural en Europa.
CMCCT
tras en Europa.
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h
ñ

B2.7. A cidade e o proceso de urbaniza- B2.7. Recoñecer as características das XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen
ción en España e en Galicia.
cidades españolas e galegas, e as
as características das cidades de Esformas de ocupación do espazo urpaña e de Galicia, axudándose de inbano.
ternet ou de medios de comunicación
escrita.

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

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades CAA
do noso continente.
CMCCT
CSC
CD
CCL
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

b
c
e
f
g
h
m
ñ

B2.8. Diversidade de medios naturais en B2.8. Coñecer os principais espazos XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais es- CAA
España e en Galicia.
naturais protexidos a nivel peninsular
pañois nun mapa, e explica a situación CMCCT
e insular.
actual dalgúns deles.
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h
m
ñ

B2.9. Paisaxes no territorio español e B2.9. Identificar as principais paisaxes XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes CAA
galego.
humanizadas españolas e galegas, e
humanizadas españolas a través de CMCCT
identificalas por comunidades autóimaxes.
CSC
nomas.
CD
CCL

b
c
e
f
g
h
m
ñ

B2.10. Principais retos e problemas B2.10. Coñecer e analizar os problemas XHB2.10.1. Compara paisaxes humani- CAA
ambientais en España.
e os retos ambientais que afronta
zadas españolas segundo a súa activi- CMCCT
España, a súa orixe e as posibles vías
dade económica.
CSC
para afrontar estes problemas.
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 xeográficas a partir dos datos elixidos.

Bloque 3. A historia
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

f
l
ñ

B3.1. Relación entre o pasado, o pre- B3.1. Recoñecer que o pasado non está XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, CSC
sente e o futuro a través da historia.
"morto e enterrado", senón que deculturais ou ideolóxicos que son her- CCEC
termina o presente e os posibles futudanza do pasado.
ros e espazos, ou inflúe neles.

g
l
ñ

B3.2. Fontes históricas.

l
ñ

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.2. Identificar, nomear e clasificar XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clafontes históricas, e explicar diferenzas
ses de fontes históricas.
entre interpretacións de fontes diversas.
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 XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns
cada tempo histórico e certos acontefeitos históricos e outros feitos salientacementos que determinaron cambios
bles, utilizando para iso as nocións
fundamentais no rumbo da historia,
básicas de sucesión, duración e simuldiferenciando períodos que facilitan o
taneidade.
seu estudo e a súa interpretación.
XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes
cronolóxicos e mapas históricos.

CSC
CMCCT

CSC
CAA

CSC
CMCCT

f
l
ñ

B3.4. Tempo histórico.

B3.4. Entender que os acontecementos XHB3.4.1. Entende que varias culturas CSC
e os procesos ocorren ao longo do
convivían á vez en diferentes enclaves CMCCT
tempo e á vez no tempo (diacronía e
xeográficos.
sincronía).

l
h
ñ

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e CSC
artístico con precisión, inseríndoo no
artístico imprescindible para cada épo- CCL
contexto adecuado.
ca.

g
l

B3.6. Idade Media: concepto e as B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e CSC
subetapas (alta, plena e baixa Idade
Europa e recoñecer a dificultade da
entende os límites do que se pode es- CAA
Media).
falta de fontes históricas neste períocribir sobre o pasado.
do.
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

a
c
d
g
l

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

B3.7. Describir a nova situación eco- XHB3.7.1. Compara as formas de vida CSC
nómica, social e política dos reinos
(en diversos aspectos) do Imperio Ro- CAA
xermánicos.
mano coas dos reinos xermánicos

a
c
d
g
l

B3.8. Feudalismo.

a
c
d
f
h
l
n

B3.9. Islam. Península Ibérica: invasión B3.9. Analizar a evolución dos reinos XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam
musulmá. Evolución de Al-Andalus e
cristiáns e musulmáns, nos seus ase o seu alcance posterior.
dos reinos cristiáns.
pectos socioeconómicos, políticos e
culturais.
XHB3.9.2. Explica a importancia de AlAndalus na Idade Media.

g
h
l
n
ñ

B3.10. Reconquista e repoboación.

l

B3.11. Expansión comercial europea e B3.11. Entender o concepto de crise e XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha CSC
recuperación das cidades. Crise da
as súas consecuencias económicas e
crise demográfica e económica nas
baixa Idade Media: a ‘Peste Negra’ e
sociais.
sociedades medievais europeas.
as súas consecuencias.

B3.8. Explicar a organización feudal e XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal CSC
as súas consecuencias.
e as relacións entre señores e campesiños.

CSC
CCEC
CSC
CCEC
CMCCT
CCL

B3.10. Entender o proceso das conquis- XHB3.10.1. Interpreta mapas que descri- CSC
tas e a repoboación dos reinos crisben os procesos de conquista e repo- CAA
tiáns na Península Ibérica e as súas
boación cristiás na Península Ibérica.
relacións con Al-Andalus.
XHB3.10.2. Explica a importancia do Ca- CSC
miño de Santiago.
CCEC
CCL

50

Programación anual departamento de Ciencias Sociais. Curso 2021/2022

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos
l
h
n
ñ

2.

Contidos
B3.12. Arte románica, gótica e islámica.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

B3.12. Comprender as características e XHB3.12.1. Describe características da CSC
as funcións da arte na Idade Media.
arte románica, gótica e islámica.
CCEC
CCL

APRENDIZAXES NON IMPARTIDOS NO CURSO PASADO

Os contidos non impartidos tiñan que ver coa demografía:
Distribución, fontes demográficas, dinámica, estrutura, migracións. Perspectiva xeral, España e Galicia.
Espazo rural e espazo urbano. As morfoloxía as funcións e as actividades das cidades. Perspectivas. A organización territorial española e galega.
Criterios de avaliación:
• Explicar as características da estrutura da poboación mundial, a súa distribución e os movementos naturais e os migratorios.
• Coñecer as características da poboación española, a súa distribución e os movementos migratorios.
• Coñecer os diversos tipos de cidades mundiais, europeas e españolas.
Estándares de aprendizaxe:
• Calcular as principais variables que cuantifican a dinámica de poboación, a densidade de poboación, elaborar e interpretar, dun
xeito básico, as pirámides de poboación e os elementos básicos da estrutura económica da poboación.
• Explicar os principais elementos do espazo urbano, diferenciándoos do espazo rural.
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• Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais de provincias e illas
3.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA.

- Sinalar as principais achegas da cultura grecolatina.
- Sinalar cronoloxía da Idade Media, as súas etapas.
- Identifica as principais características do Imperio bizantino.
- Sinalar as principais civilizacións da Idade Media.
- Distingue a sociedade do Imperio bizantino.
- Elabora e interpreta mapas históricos da Europa occidental tras a caída do Imperio Romano de Occidente, situando nel os diver
sos reinos germánicos.
- Coñece e explica as características das tribos germánicas e o seu asentamento no Imperio Romano de Occidente.
- Confecciona e interpreta un eixo cronolóxico elemental da época.
- Recoñece o significado da presenza visigoda en España e a dos Suevos en Galicia.
- Recoñece trazos da arte bizantino.
- Distingue características do Imperio carolinxio.
- Coñece características económicas do Imperio carolinxio.
- Recoñece a arte e a cultura carolinxios.
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- Coñece a importancia de Mahoma e o Corán como o libro sacro do islam e localizar nun mapa a súa expansión.
- Identifica e explica os cinco piares do Islam.
- Identifica as principais actividades económicas do islam e a estrutura das súas cidades.
- Coñece algúns elementos da arquitectura islámica.
- Identifica Al Ándalus e algunhas das súas características económicas.
- Describe as cidades da Al Ándalus e cita as distintas partes que as compoñían.
- Distingue algunha característica do sistema feudal.
- Identifica os trazos da economía feudal.
- Define o concepto de estamento e diferenciar ao grupo privilexiado do grupo non privilexiado.
- Distingue como era a vida no feudo.
- Localiza nun debuxo as partes dun mosteiro.
- Sinala algunha característica da arte románico.
- Identifica as institucións urbanas e a función dos reis.
- Distingue a importancia dos mercados e as feiras e os principais roteiros comerciais.
- Explica algúns trazos dos gremios e dos seus talleres.
- Identifica os grupos sociais e as súas características.
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- Coñece algúns trazos da vida na cidade nesta época.
- Recoñece algúns elementos das catedrais góticas.
- Identifica o proceso da Reconquista e comprender os factores que contribuíron a ela.
- Localiza nun mapa as etapas da Reconquista.
- Sinala algunhas características económicas dos reinos cristiáns peninsulares.
- Diferenciar os distintos grupos sociais neses reinos.
- Explica as características da estrutura da poboación mundial, a súa distribución e os movementos naturais e os migratorios,
- Coñece as características da poboación española, a súa distribución e os movementos migratorios.
- Explica os principais elementos do espazo urbano, diferenciándoos do espazo rural.
- Coñece os diversos tipos de cidades mundiais, europeas e españolas.
- Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais de provincias e illas

3. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
Distribución temporal dos contidos de Xeografía e Historia prevista para o curso, considerando para cada unidade un período de
dúas semanas.
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Primeiro trimestre

Unidades didácticas Introdución,1, 2, 3 e 4

Segundo trimestre

Unidades didácticas 5, 6, 7 e 8

Terceiro trimestre

Unidades didácticas 9, 10, 11 e 12

4. OBXECTIVOS DA ÁREA DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º DA ESO
-

Enumerar e comprender as principais achegas do mundo clásico á nosa cultura (1º).
Entender por que se fala de afundimento do mundo clásico.
Enunciar a situación económica, social e política dos reinos xermánicos.
Analizar as características da Alta Idade Media en Europa.
Identificar a problemática da falta de fontes históricas para a análise da Alta Idade Media.
Analizar as consecuencias da organización feudal.
Afondar nos aspectos socio-económicos, políticos e culturais no contexto da evolución dos reinos cristiáns e musulmáns.
Analizar o proceso de conquistas e o repoboación dos reinos cristiáns na Península Ibérica.
Establecer relacións entre os proceso de conquistas e repoboación dos reinos cristiáns e al-Ándalus.
Apreciar o valor da arte na Idade Media e as súas diferentes funcións.
Comprender os efectos da crise da Baixa Idade Media na análise das consecuencias económicas e sociais que derivan
dela.
Describir as características concretas do medio físico de España e de Galicia.
Localizar no mapa de España e de Galicia as principais unidades e elementos do relevo.
Coñecer, describir e situar no mapa, os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico español e
galego.
Coñecer os riscos naturais e problemas medioambientais de España, e os principais espazos naturais protexidos de España
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-

e de Galicia.
Afondar na análise da poboación, movementos migratorios, características e evolución.
Reflexionar sobre a distribución da poboación europea, a súa evolución, dinámica, migracións ou políticas de poboación.
Identificar como se organiza o territorio español e galego.
Analizar as grandes zonas urbanas, a densidade de poboación e as migracións no comentario de mapas do mundo.
Coñecer as características das cidades españolas e galegas, e a distribución urbana no espazo.
Identificar os proles e as contras do proceso de urbanización en Europa.

5. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATÉXICAS DIDÁCTICAS.
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire un maior grao de protagonismo.
En concreto, na área de Xeografía e Historia:
Necesitamos adestrar de xeito sistemático os procedementos que conforman a estrutura da materia. Se ben a finalidade da área é
adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no currículo básico, o alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e análise sobre os grandes avances históricos que nos permiten aprender do pasado e crecer na actualidade. Para iso necesitamos certo grao de adestramento individual e traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: a comprensión lectora,
a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual.
Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden o uso sistemático de procesos de método científico, o traballo en
grupo colaborador achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto.
Por outro lado, cada alumno ou alumna parte dunhas potencialidades que definen as súas intelixencias predominantes, polo que
enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os estudantes poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.
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Na área de Xeografía e Historia é indispensable a vinculación a contextos reais, así como xerar posibilidades de aplicación dos
contidos adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais facilitan este aspecto, que se podería complementar con proxectos de aplicación dos contidos.
- Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares definidos na unidade.
- Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e polas alumnas.
- Páxina web do centro, traballos de enquisa na rede.
- Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto real; por exemplo: murais, traballos
de aplicación das tarefas, presentacións, vídeos, audios…
- Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. Nunha situación de confinamento recurrerase
- Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento lóxico.
- Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.
Todos estes recursos están condicionados pola situación de crise sanitaria. En caso de reclusión

6. PROCEDEMENTOS E INSTRUCCIÓNS DE AVALIACIÓN.
1. Terase en conta a realización de todas as actividades diarias ou semanais de aula. Se houbese un grande número de
actividades non entregadas pode suspenderse a avaliación.
2. As tarefas enviadas vía e-mail deben selo no prazo esixido, de xeito que os retrasos significarán unha penalización e non
envialas pode significar un suspenso, especialmente no períodos de reclusión.
3. Hai que insistir na calidade nos traballos, insistindo no enfoque persoal, evitando o curta e pega, e axudas.
4. A falta significativa do material necesario e solicitado para utilizar na aula será penalizada na cualificación, así como a mala
presentación nos traballos propostos.
5. A nota media das probas obxectivas deberá ser de aprobado. Sobre ela poderán influír os criterios anteriores para superar a
avaliación.
En condiciones normais, a valoración dos distintos apartados avaliables será:
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-

Probas escritas: ata un 75%, segundo criterio do profesorado, atendendo ás características e necesidades dos grupos.

-

O 20% restante da calificación atenderá a:
•

•

O traballo diario: caderno de clase, traballo na aula, actividades de reforzo e ampliación, participación nas tarefas de
aula, exposicións orais; pesquisas de información, etc. Suporá un 10%. A cualificación neste apartado, ademais de
basearse nas cualificacións positivas ou negativas recollidas polo/a profesor/ra no seu diario de clase, quedará a
criterio do profesor/a en base a súa observación diaria do traballo dos alumnos/as.
Os traballos obrigatorios trimestrais individuais e/ou en grupo, suporán o 10% restante.

-

Participación na clase, esforzo e interese pola materia: 5% restante. A actitude e ao comportamento na aula;
cooperación cos compañeiros, o respecto á quenda na palabra e ás opinións alleas; o esforzo diario; o interese e
participación, tanto na aula coma nas saídas didácticas e tamén nos proxectos de innovación educativa, etc.

-

Para acadar o aprobado en cada avaliación será preciso que a suma da media aritmética correspondente ás probas
escritas, o traballo diario e trimestral sexa de 5.

Criterios de cualificación de Setembro: as probas consistirán nun exame, común para todo os grupos do mesmo curso, no que
cada exercicio ou pregunta poderá constar dunha ou máis opcións; os exercicios ou preguntas do exame constituirán o
100% da cualificación final da avaliación extraordinaria.
Recuperación: Os alumnos que non obteñan unha cualificación positiva na avaliación deberán realizar unha proba de
recuperación e obter unha puntuación mínima de 5. Se non a superara cabe facela de novo a final de curso. Se o alumno non
superara unha recuperación pero nas outras dúas avaliacións aprobara sen dificultade, faríase unha media entre as notas dos tres
trimestres. Se o alumno en cuestión tivera dúas avaliacións sen recuperar deberá facer a recuperación final do mes de xuño.
En circunstancia de clases non presenciais:
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•
•
•

Tarefas propostas semanalmente (20 %).
Traballos dirixidos de investigación (20 %).
Presentacións dixitais (20 %).

Nestas actividades valorarase os contidos correctamente expostos (6 puntos), a limpeza e orde, con apartados e índice (2 puntos),
inserción de gráficos ou imaxes (1 punto) e orixinalidade (1 punto). Este tipo de traballos deberá ser presentado dentro do prazo
establecido. A demora significará unha penalización dun punto por día. Máis dunha semana de demora signifirará un 0 nesa
actividade. As faltas de ortografía serán causa de penalización, chegando a 1 punto por cada 5 faltas. A omisión de apartados
significará 2 puntos de penalización por cada un e 1 punto menos por cada erro significativo.
• Formularios de Google ou outro tipo de proba online (20 %).
• Exposicións en vídeos (10 %).
• Actividades on line tipo Kahoot, Quizzi…(10 %).
Sempre terán máis peso as probas presenciais no caso de reclusión nun período do trimestre. A relación sería 60 % fronte ao 40 %
das probas non presenciais.
Unha media inferior a 5 terá como resultado o suspenso, que poderá ser recuperado mediante un traballo máis unha proba online
ou unha proba de recuperación no caso de volta á normalidade.
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.
Suxerimos o uso dos materiais seguintes:
- O libro do alumnado: Xeografía e Historia 2. Editorial Vicens Vives.
-

Os recursos para o profesorado e a proposta didáctica, con actividades de reforzo e de ampliación.
Os cadernos complementarios ao libro do alumnado.
O libro dixital.
Ligazóns páxinas web, páxina web do Instituto.
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-

Vídeos.
Presentacións.
Rúbricas.
Mapas conceptuais.
Mapas mudos e interactivos, fichas de competencias e fichas para a adaptación curricular.

7. ANALISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL COA FINALIDADE DE DETECTAR AS CARENCIAS E NECESIDADES DO ALUMNADO.
A proba incluía localización dos grandes accidentes xeográficos en mapas mudos, exercicios básicos de cronoloxía como relacionar séculos con anos e viceversa e idades históricas, e coñecementos relacionados coas civilizacións de Mesopotamia e Exipto.
As porcentaxes de acertos máis baixas danse na localización xeográfica e na conversión de séculos, obtendo un mellor resultado
os alumnos de 2º B. Haberá que insistir nestes tipos de exercicios.
Hai que sinalar que a expresión escrita necesita ser mellorada insistindo en exercicios que requiran explicación e análise. Moitos
alumnos non acaban de entender que os nomes propios, como é o caso dos topónimos, escríbense con maíusculas. Tamén abundan as faltas relacionadas coa acentuación.
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3º ESO
XEOGRAFÍA E HISTORIA
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1.

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN

RELACIÓN COS DISTINTOS BLOQUES DE CONTIDOS.

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso
Temporalización

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. INTRODUCIÓN.
1º trimestre
3 sesións

– B1.1.Introdución: Contidos de 2º – B1.1.Explicar as características da – XHB1.1.1.Calcular as principais variables que
imprescindibles que non se
estrutura da poboación mundial, a súa
cuantifican a dinámica de poboación, a
impartiron no 3º trimestre:
distribución e os movementos naturais
densidade de poboación, elaborar e
Introdución á demografía. Conceptos
e os migratorios. Coñecer as
interpretar, dun xeito básico, as pirámides de
básicos da dinámica e estrutura da
características da poboación española,
poboación e os elementos básicos da
poboación. O espazo urbano.
a súa distribución e os movementos
estrutura económica da poboación.
Morfoloxía. Introdución á organización
migratorios.
– XHB1.1.2. Explicar os principais elementos do
territorial española.
– Coñecer os diversos tipos de cidades
espazo urbano, diferenciándoos do espazo
mundiais, europeas e españolas.
rural.
–

–
–
–
–

CAA
CMCCT
CCL
CD

– XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e – CAA
lugares nun mapa utilizando datos de – CMCCT
coordenadas xeográficas.
– CD
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso
Temporalización

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

– XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos –
mapas temáticos
–
–
–

CAA
CMCCT
CCL
CD

Bloque 2. O espazo humano
11 sesións

– B2.1. Organización política e territorial – B 2 . 1 . C o ñ e c e r a o r g a n i z a c i ó n – XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a – CCL
de España.
administrativa e territorial de España.
d i s t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e E s p a ñ a : – CMCCT
comunidades autónomas, capitais, provincias – CD
e illas.
– CAA
– CSC
– B 2 . 2 . S e c t o r e s d e a c t i v i d a d e – B2.2. Analizar os datos do peso do – XHB2.2.1. Compara a poboación activa de – CCL
económica.
sector terciario dun país fronte aos do
cada sector en diversos países e analiza o – CMCCT
sector primario e secundario, e extraer
grao de desenvolvemento que amosan estes – CD
conclusións.
datos.
– CAA
– CSC
– B2.3. Sectores económicos en – B2.3. Recoñecer as actividades – XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos – CCL
Europa, en España e en Galicia.
económicas que se realizan en Europa
europeos.
– CMCCT
nos tres sectores, identificando
– CAA
distintas políticas económicas.
– CSC
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso
Temporalización

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

– B2.4. Sistemas económicos do – B2.4. Coñecer as características de – XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a – CCL
mundo.
diversos tipos de sistemas económicos
súa interrelación dentro dun sistema – CSIEE
económico.
– CCL
– CAA
– CSC
– B2.5. Aproveitamento e futuro dos – B 2 . 5 . E n t e n d e r a i d e a d e – XHB2.5.1. Define o desenvolvemento – CCL
recursos naturais. Desenvolvemento
desenvolvemento sustentable e as
sustentable e describe conceptos clave – CMCCT
sustentable.
súas implicacións.
relacionados con el.
– CD
– CAA
– CSC
– B2.6. Recursos naturais e actividades – B2.6. Localizar os recursos agrarios e – XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas – CAA
agrarias.
naturais no mapa mundial.
cerealistas, como exemplo de recurso agrario – CD
no mundo, e as máis importantes masas – CMCCT
forestais do mundo.

– XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as – CAA
principais zonas produtoras de minerais no – CSIEE
mundo.
– CD
– CMCCT
– XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as – CD
principais zonas produtoras e consumidoras – CAA
de enerxía no mundo.
– CSIEE
– CMCCT
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso
Temporalización

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

– XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas –
enerxías alternativas.
–
–
–
– B2.7. Pesca: tipos e problemática.

CCL
CAA
CSIEE
CMCCT

– B2.7. Explica e localiza os tipos de – XHB2.7.1. Procura información sobre a – CCL
pesca e os seus problemas.
sobreexplotación dos caladoiros de pesca, – CMCCT
usando recursos impresos e dixitais.
– CD
– CAA
– CSC
– CSIEE

2º trimestre

– B2.8. Sector industrial. Rexións – B2.8. Explicar a distribución desigual – XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis – CCL
industrializadas do mundo.
das rexións industrializadas no mundo.
industrializados do mundo, a través de lendas – CAA
e símbolos adecuados.
– CSIEE

10 sesións

– B 2 . 9 . A c t i v i d a d e s t e r c i a r i a s : – B2.9. Analizar o impacto dos medios – XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o
transporte.
de transporte no seu contorno.
itinerario que segue un produto agrario e
outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu
consumo en zonas afastadas, e extrae
conclusións.

–
–
–
–

– B 2 . 1 0 . A c t i v i d a d e s t e r c i a r i a s : – B2.10. Entender os fluxos e os – XHB2.10.1. Define os indicadores que miden –
comercio.
bloques comerciais.
os intercambios económicos dun país.
–
–
–
–
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso
Temporalización

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

– XHB2.10.2. Describe as características do –
comercio internacional na actualidade.
–
–
–

CAA
CCL
CSC
CSIEE

– XHB2.10.3. Enumera as características dos – CAA
bloques comerciais e as razóns polas que se – CCL
constitúen.
– CSC
– CSIEE
– B2.11. Turismo.

– B2.11. Analizar o desenvolvemento do – XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os – CAA
turismo e a súa importancia
seus efectos
– CCL
económica.
– CCEC
– CSIEE
– CD
– XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo –
na economía española e galega.
–
–
–
–

– B2.12. Causas do desenvolvemento – B2.12. Analizar gráficos de barras por – XHB2.12.1. Comparar as características do
desigual no mundo. Débeda externa.
países e textos onde se reflictan os
consumo interior de países como Brasil e
niveis de consumo, o comercio
Francia.
desigual e a débeda externa entre
países en desenvolvemento e os
desenvolvidos.
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso
Temporalización

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

desenvolvidos.
– 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
CSIEE
CD

– XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos – CAA
intercambios a nivel internacional, utilizando – CMCCT
mapas temáticos e gráficos nos que se – CSIEE
reflictan as liñas de intercambio.
– CD
– CCL
– B 2 . 1 3 . Te n s i ó n s m u n d i a i s e – B2.13. Relacionar áreas de conflito – XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as – CAA
subdesenvolvemento. Solucións ao
bélico no mundo con factores
medidas para tratar de superar as situacións – CSC
problema.
económicos.
de pobreza.
– CSIEE
– CCL
– XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no – CCL
mapamundi e relaciónaas con factores – CAA
económicos.
– CSC
– CSIEE
Bloque 3. A historia
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso
Temporalización

3º trimestre

2 sesións

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

– B3.1. Relación entre o pasado, o – B3.1. Recoñecer que o pasado non – XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, – CSC
presente e o futuro a través da
está "morto e enterrado", senón que
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do – CAA
historia
determina o presente e os posibles
pasado
– CCEC
futuros e espazos, ou inflúe neles.

– B3.2. Fontes históricas.

– B3.3. Cambio e continuidade.

– B3.2. Identificar, nomear e clasificar – XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de – CSC
fontes históricas, e explicar diferenzas
entre interpretacións de fontes
diversas.

fontes históricas.

– CAA

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

– B3.3. Explicar as características de – XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns – CSC
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.

feitos históricos e outros feitos salientables, – CMCCT
utilizando para iso as nocións básicas de
sucesión, duración e simultaneidade.

– XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes – CSC
cronolóxicos e mapas históricos.
– CMCCT
2 sesións

– B3.4. Tempo histórico.

– B 3 . 4 . E n t e n d e r q u e o s – XHB3.4.1. Entende que varias culturas – CSC
acontecementos e os procesos
convivían á vez en diferentes enclaves – CMCCT
ocorren ao longo do tempo e á vez no
xeográficos.
tempo (diacronía e sincronía)
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso
Temporalización

Contidos

– B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

10 sesións

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

– B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e – XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e – CSC
artístico con precisión, inseríndoo no
artístico imprescindible para cada época.
– CCL
contexto adecuado.

– B3.6. Idade Moderna: concepto e – B3.6. Comprender a significación – XHB3.6.1. Distingue modos de periodización – CSC
datación.
histórica da etapa do Renacemento en
histórica (Idade Moderna, Renacemento, – CAA
Europa.
Barroco, Absolutismo, etc.).

– B3.7. Renacemento e Humanismo: – B3.7. Relacionar o alcance da nova – XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e – CSC
alcance posterior.
ollada dos humanistas, artistas e
do Humanismo na historia europea, a partir – CCEC
científicos do Renacemento con
de fontes históricas de diversos tipos.
– CAA
etapas anteriores e posteriores.
– CCL

– B3.8. Arte renacentista e barroca.

– B3.9. Principais manifestacións da
cultura dos séculos XVI e XVII.

– B3.8. Coñecer a importancia da arte – XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, – CSC
renacentista e barroca en Europa e en
América.

humanistas e científicos da época.

– CCEC
– CMCCT
– CCL

– B3.9. Coñecer a importancia dalgúns – XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos – CSC
autores e obras destes séculos.

delas, dalgúns autores desta época no seu – CCEC
contexto.
– CAA
– CCL

– B3.10. Estado moderno: monarquías – B3.10. Comprender a diferenza entre – XHB3.10.1. Distingue as características de – CSC
autoritarias, parlamentarias e
os reinos medievais e as monarquías
r é x i m e s m o n á r q u i c o s a u t o r i t a r i o s , – CAA
absolutas.
modernas.
parlamentarios e absolutos.
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso
Temporalización

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

– B3.11. Monarquías modernas: unión – B3.11. Analizar o reinado dos Reis – XHB3.11.1. Comprende os conceptos de – CSC
dinástica de Castela e Aragón.
Católicos como unha etapa de
cambio e continuidade en relación co reinado – CAA
Posición de Galicia.
transición entre a Idade Media e a
dos Reis Católicos.
Idade Moderna.

– B3.12. Descubertas xeográficas: – B3.12. Entender os procesos de – XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron – CSC
Castela e Portugal. Conquista e
conquista e colonización, e as súas
á descuberta de América para Europa, a súa – CMCCT
colonización de América.
consecuencias.
conquista e a súa colonización.
– CAA
– CCL
– XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da – CSC
expansión de Aragón e de Castela polo
mundo.
– XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas – CSC
sobre a conquista e a colonización de – CAA
América.
– CCL
– B3.13. 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.

– B3.13. Coñecer trazos das políticas – XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os – CSC
internas e as relacións exteriores dos
séculos XVI e XVII en Europa.
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1.1 RELACIÓN DE APRENDIZAXES ESENCIAIS - CONTIDOS COS SEUS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES NON IMPARTIDOS O CURSO PASADO:
Son os de historia deste curso:
Os con dos inclúen a era das explolacións, o Renacemento, os fundamentos do Estado moderno, a Reforma protestante, a Revolución cien
ca, a arte do Barroco.
Os criterios de avaliación eran:
• Comprender o signi cado histórico da etapa do Renacemento en Europa.
• Relacionar a concepción do humanismo e o legado dos ar stas e cien cos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores.
• Coñecer os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.
• Coñecer o alcance da Reforma e da revolución cien ca.
• Sinalar algunha causa da Reforma.
• Apreciar a importancia da arte barroco en Europa e en América.
• Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas.
Os estándares de aprendizaxe foron:
• Dis ngue diferentes modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolu smo etc.).
• Coñece as obras e o legado de ar stas, humanistas e cien cos da época.
• Iden car os principais hitos das exploracións dos séculos XV e XVI.
• Iden ca e sinala algunha caracterís ca das 3 grandes civilizacións prehispánicas.
• Dis ngue algunha diferenza entre o protestan smo e catolicismo.
• Iden ca caracterís cas xerais da arte barroca.
• Dis ngue as caracterís cas de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos.
2. OBXECTIVOS DE ÁREA
- Coñecer a organización dos Estados.
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- Identificar e explicar as diferentes formas de cooperación entre os Estados.
- Coñecer e explicar a organización do Estado español. A organización territorial de España e Galicia. As súas principais institucións.
- Distinguir os axentes da economía.
- Comprender que é a globalización e as súas consecuencias.
- Diferenciar os diversos sectores económicos europeos.
- Localizar e identificar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial.
- Comprender a contribución das outras actividades do sector primario na economía.
- Sinalar as principais características deste sector en España e Galicia.
- Identificar e clasificar as principais industrias e sinalar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.
- Comprender a importancia do sector terciario e diferenciar os diferentes tipos de servizos.
- Comprender o significado histórico da etapa do Renacemento en Europa.
- Relacionar a concepción do humanismo e o legado dos artistas e científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores.
- Coñecer os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.
- Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas.
- Coñecer o alcance da Reforma e da revolución científica.
- Apreciar a importancia da arte barroco en Europa e en América.
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES MÍNIMOS E IMPRESCINDIBLES.
- Interpretar mapas sinxelos e extraer conclusións elementais.
- Coñecer que sobre o planeta existen numerosos estados soberanos e independentes, moi diferentes entre si.
- Definir e utilizar conceptos xeográficos ou socioeconómicos esenciais.
- Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias e illas.
- Relacionar institucións coa división de poderes en España.
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- Identificar a organización territorial de Galicia e as súas institucións autonómicas.
- Diferenciar entre as actividades dos distintos sectores económicos.
- Distinguir os principais tipos de agricultura no mundo.
- Coñecer as principais fontes de enerxía.
- Distinguir os tipos de industria máis esenciais.
- Identificar as actividades que caracterizan ao sector terciario.
- Distinguir entre os principais medios de comunicación e transporte.
- Identificar as principais actividades económicas de España e de Galicia.
- Entender conceptos relacionados coas transformacións que no mundo actual están a producirse na organización empresarial e a
súa localización.
- Identificación do desenvolvemento e as transformacións recentes das actividades terciarias.
- Recoñecemento dos desequilibrios territoriais a partir dos diferentes indicadores socio-económicos de diferentes países
- Distingue diferentes modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo etc.).
- Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de diferentes tipos de fontes históricas.
- Coñece as obras e o legado de artistas, humanistas e científicos da época.
- Identificar os principais hitos das exploracións dos séculos XV e XVI.
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- Sinalar algunha característica das 3 grandes civilizacións prehispánicas.
- Sinalar algunha causa da Reforma. Distinguir algunha diferenza entre o protestantismo e catolicismo.
- Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos.
4. PROCEDEMENTOS E INSTRUCCIÓNS DE AVALIACIÓN.
Valorarase o emprego do caderno e do libro. En canto ao caderno terase en conta que teña un seguimento constante ao longo do
trimestre. Que os exercicios estean limpos e claros, e que realice as correccións necesarias cando se expoñen na aula; e que tome
apuntes cando sexa preciso.
Valoraremos que o alumno ou alumna interveña oralmente na clase, tanto na corrección dos exercicios, como dando respostas a
cuestións que xurdan, como respondendo a exercicios orais.
En canto as TICs, un ano máis os alumnos e alumnas foron dados de alta na plataforma educativa Edmodo. Esta foi plantexada
como unha ferramenta de participación educativa que eles poden empregar para facer comentarios, subir noticias, traballos, etc.
Nese sentido valoraremos o seu emprego. Cando se trate dun traballo avaliable teremos en conta que se cumpran os prazos de
entrega, o cumprimento das pautas de traballo, así como o rigor dos contidos.
Tamén tentaremos a introdución da gamificación na aula de Xeografía e Historia de 3º da ESO. A gamificación consiste na
aplicación de técnicas e elementos característicos dos xogos, e aplicalos tanto nas actividades, como no proceso de aprendizaxe.
Por exemplo os exercicios de mapas con Seterra, ou a creación de formularios para xogos de preguntas-respostas con Google
Forms.
Por último, teranse en conta na nota o comportamento e a actitude xeral dos alumnos e alumnas. A puntualidade á hora de chegar
á aula; o comportamento axeitado na clase que non provoque situacións disruptivas e de perda do ritmo dos seus compañeiros; e
a actitude positiva e activa ante a materia.
Realizaranse tres avaliacións e a nota obtida será resultado de sumar os seguintes criterios:
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Exames. De modo xeral a nota media será resultado de sumar todas as probas e calcular a media aritmética. Este apartado
corresponderá cun 80% da nota.

-

Nota referida ao traballo na aula: o 15% responde á participación nas tarefas de aula, exposicións orais, traballos individuais
ou en grupo; actividades de reforzo e ampliación que haxa ao longo do trimestre, proxectos.
Todo elo quedará rexistrado na libreta do alumno así como na plataforma educativa Edmodo. A cualificación neste apartado,
ademais de basearse nas cualificacións positivas ou negativas recollidas polo/a profesor/ra no seu diario de clase, quedará
a criterio do profesor/a en base a súa observación diaria do traballo dos alumnos/as.

-

O 5% restante, á actitude e ao comportamento na aula. Valoraráse a participación na clase, esforzo e interese pola materia,
a actitude e o comportamento na aula; cooperación cos compañeiros, o respecto á quenda na palabra e ás opinións alleas;
o esforzo diario; o interese e participación, tanto na aula coma nas saídas didácticas e outras actividades.

-

Para acadar o aprobado en cada avaliación será preciso que a suma da media aritmética correspondente ás probas
escritas, o traballo diario e trimestral sexa de 5.

Recuperación: Os alumnos que non obteñan unha cualificación positiva na avaliación deberán realizar unha proba de
recuperación e obter unha puntuación mínima de 5. Esa proba será de todos os contidos da avaliación.
Se o alumno non superara unha recuperación pero nas outras dúas avaliacións aprobara sen dificultade, faríase unha media entre
as notas dos tres trimestres. Se o alumno en cuestión tivera dúas avaliacións sen recuperar deberá facer a recuperación final do
mes de xuño.
Na circunstancia de clases non presenciais:
•
•
•

Tarefas propostas semanalmente (20 %).
Traballos dirixidos de investigación (20 %).
Presentacións dixitais (20 %).

Nestas actividades valorarase os contidos correctamente expostos (6 puntos), a limpeza e orde, con apartados e índice (2 puntos),
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inserción de gráficos ou imaxes (1 punto) e orixinalidade (1 punto). Este tipo de traballos deberá ser presentado dentro do prazo
establecido. A demora significará unha penalización dun punto por día. Máis dunha semana de demora signifirará un 0 nesa
actividade. As faltas de ortografía serán causa de penalización, chegando a 1 punto por cada 5 faltas. A omisión de apartados
significará 2 puntos de penalización por cada un e 1 punto menos por cada erro significativo.
• Formularios de Google ou outro tipo de proba online (20 %).
• Exposicións en vídeos (10 %).
• Actividades on line tipo Kahoot, Quizzi…(10 %).
Sempre terán máis peso as probas presenciais no caso de reclusión nun período do trimestre. A relación sería 60 % fronte ao 40 %
das probas non presenciais.
Unha media inferior a 5 terá como resultado o suspenso, que poderá ser recuperado mediante un traballo máis unha proba online
ou unha proba de recuperación no caso de volta á normalidade.
5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.
Libro do alumno (formato papel ou dixital) e libro dixital interactivo. Xeografía e Historia. Serie Descubre. Editorial Santillana.
Recursos para a aula: TICs, recursos web, páxina web do centro, mapas mudos e interactivos, fichas de competencias e fichas
para a adaptación curricular.
Material propio do departamento: atlas, dicionarios de arte, documentais en DVD.
Ordenador e encerado dixital.
Fondos da biblioteca do centro.
Xornais e revistas en papel e dixitais.
6. ANÁLISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL COA FINALIDADE DE DETECTAR AS CARENCIAS E NECESIDADES DO ALUMNADO.

76

Programación anual departamento de Ciencias Sociais. Curso 2021/2022

Na proba inicial esixíase explicar diferenzas de tipos de Estado (ditadura, democracia, monarquía, república..), localizar nun mapa
mudo países desenvolvidos e en desenvolvemento, qué podería caracterizar a un país desenvolvido ou rico e a un país pobre,
unha pregunta moi sinxela sobre os sectores de actividade e sobre cronoloxía elemental. Finalmente, os alumnos tiñan que clasificar termos en diferentes categorías: arte, sociedade, medioambiente, historia,… Este último exercicio foi o máis acertado e o que
menos, a pregunta sobre o sector terciario - actividades que incluía e cal era a actividade deste sector máis importante na economía española. Pregunta esta que pertencía á xeografía humana de 2º, que apenas se desenvolveu polo confinamento.
A porcentaxe de acertos sitúase sobre o 55 %, sendo 3º A o grupo que obtivo unha porcentaxe máis elevada. En 3º B houbo dous
alumnos ausentes que non fixeran a proba. A expresión escrita é aceptable, aínda que as explicacións son moi escuetas.
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CULTURA CLÁSICA
3º ESO
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INTRODUCIÓN
A materia de Cultura Clásica ten como obxectivo primordial achegar o alumnado ao estudo das civilizacións grega e latina nos ámbitos literario, artístico, filosófico, científico, sociopolítico e lingüístico, de xeito que poida tomar conciencia da influencia, o mantemento e a presenza destes aspectos na cultura occidental, e comprender a súa identidade cultural, así como as manifestacións
que a definen.
A través de Cultura Clásica preténdese iniciar o alumnado nun exercicio de reflexión e a análise sobre as bases en que descansan
realidades moi importantes da nosa cultura, confrontándoas co que coñecemos como legado clásico: un patrimonio común que
debe ser considerado irrenunciable para os cidadáns e as cidadás de Europa.
De acordo con esta formulación, o currículo básico da materia articúlase en bloques temáticos pertencentes a dous ámbitos diferentes: o ámbito lingüístico e o non lingüístico.
O ámbito lingüístico oriéntase fundamentalmente a analizar a relación de parentesco entre as linguas clásicas e un bo número das
que se falan na actualidade. Para iso, pártese do concepto de familia lingüística, centrando a atención na familia das linguas indoeuropeas, á que pertencen o grego e o latín e da que se deriva unha boa parte das linguas modernas. O estudo da orixe e a
evolución da familia lingüística indoeuropea acompáñase coa descrición do marco histórico e xeográfico onde ten lugar a devandita
evolución. En relación con este aspecto, inclúese un percorrido a través da orixe e a evolución da escritura e a súa diversidade de
sistemas e alfabetos. Préstase especial atención ao importantísimo papel que o latín e o grego xogaron na configuración das linguas modernas, en especial na composición culta e na formación do léxico. O obxectivo último da materia de Cultura Clásica, neste ámbito será permitir ao alumnado afondar na comprensión da propia lingua e no uso desta esma como elemento esencial para a
comunicación e a adquisición de coñecementos.
No ámbito non lingüístico englóbase o resto dos bloques propostos: xeografía, historia, mitoloxía, relixión, arte, sociedade e vida
cotiá, e literatura. Todos eles irán enfocados a iniciar o alumnado no coñecemento dos aspectos máis característicos da cultura
grecorromana, de xeito que a través do seu estudo sexa quen de analizar e comprender os trazos comúns e os que son diversos,
valorar a herdanza clásica e respectar o patrimonio cultural da humanidade. Para sentar as bases deste estudo pártese da necesidade de coñecer o marco xeográfico e histórico en que se desenvolveron as civilizacións grega e romana ao longo do tempo, orixe
da civilización occidental. O estudo das relixións grega e romana presta atención ás manifestacións máis significativas da relixiosi-
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dade oficial, os cultos públicos e privados, as manifestacións deportivas relacionadas, as festividades relixiosas e os valores culturais asociados a ela. Dentro deste apartado sitúase o capítulo da mitoloxía, no que se aborda a construción do imaxinario colectivo
europeo, grazas ás narracións míticas e lendarias, o mundo dos deuses e dos heroes, e o seu mantemento na cultura contemporánea.
Especial atención merecen as manifestacións artísticas que nos legaron as civilizacións grega e romana, que serviron e serven de
modelo a moitas das producións actuais. Entre elas cómpre salientar, por unha banda, as relativas ás artes plásticas, concretamente á arquitectura, á escultura e ás artes decorativas, e, pola outra, á literatura, cuxa configuración en xéneros determina toda a
nosa tradición literaria, grazas ao acervo de temas, tópicos e recursos estilísticos empregados polos seus autores e polas súas autoras.
Dedícase un apartado á sociedade e á vida cotiá, dentro do cal se tratan aspectos como a organización política e social do mundo
grecorromano, as clases sociais, a vida pública e privada, e os valores cívicos que se transmitiron á cultura occidental.
En todos os bloques de contidos vai implícito o estudo inescusable do mantemento do legado clásico na actualidade, co que se
pretende analizar todos os elementos desta herdanza clásica que continúan a ser referentes na nosa cultura. Debido ao carácter
de optatividade da materia de Cultura Clásica, é necesario ter en conta a flexibilidade na adecuación dos contidos ás características dos centros docentes e ao alumnado que escolla esta opción, de xeito que o seu currículo debe ter a apertura propia das materias específicas.
A comunicación lingüística é a competencia clave con máis presenza no bloque lingüístico, xa que permite descubrir as raíces grecorromanas do vocabulario das linguas que utiliza. Non obstante, no bloque non lingüístico os propios contidos da materia fomentan, tamén, a expresión a través da comunicación textual, oral, audiovisual e dixital.
A presenza das novas tecnoloxías da información e da comunicación no mundo actual debe aproveitarse como unha vantaxe para
o labor cotián na aula, traballando, deste xeito, a competencia dixital. A procura de información guiada polo profesorado facilita o
desenvolvemento do espírito crítico e o achegamento persoal ao coñecemento. Nesta liña, tamén hai que salientar a importancia
do traballo da competencia en aprender a aprender, xa que o alumnado está iniciándose na selección, na avaliación, na comprensión e na produción de información cada vez máis complexa. A perseveranza, os hábitos de estudo, a autonomía e o traballo en
equipo son capacidades que se poden afianzar neste capítulo.
A descuberta da historia do mundo grego e do romano a través dos seus fitos máis salientables no ámbito da política, a sociedade
e a vida cotiá axudarán a potenciar as competencias sociais e cívicas, así como a competencia en sentido da iniciativa e espírito
emprendedor, por medio da planificación de proxectos en equipo, reforzando os conceptos dos valores democráticos, a participación cidadá e a toma de decisións responsables.
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Unha visión global da xeografía e historia de Grecia e Roma impulsará o alumnado a comprender os procesos de cambio desde o
mundo antigo ata a actualidade, traballando, tamén, a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía,
que capacitan para a análise de fenómenos complexos, o razoamento lóxico e o rigor científico.
A aproximación ás manifestacións artísticas e literarias do mundo clásico permite o desenvolvemento da competencia en conciencia e expresión culturais, xa que un dos obxectivos principais da materia é a constatación do mantemento das súas pegadas na
actualidade.
A materia de Cultura Clásica pode significar para o alumnado de educación secundaria unha excelente vía de achegamento á posta en valor do noso patrimonio cultural, que se aloxa nos restos arqueolóxicos, nos museos e mesmo no contorno cotián, así como
nas manifestacións máis inmateriais da cultura grecorromana, como o pensamento, as crenzas, a mitoloxía, a estética e a ética.

1. CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.
Cultura Clásica. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Xeografía
f
o

B1.1. Marco xeográfico das civilizacións B1.1. Localizar nun mapa fitos xeográfi- CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeo- CMCCT
grega e romana.
cos e enclaves concretos relevantes
gráfico en que se sitúan en distintos períodos CD
para o coñecemento das civilizacións
as civilizacións grega e romana, delimitando o CAA
grega e romana.
seu ámbito de influencia, establecendo conexións con outras culturas próximas e situando
con precisión puntos xeográficos, cidades ou
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

f
o

B1.1. Marco xeográfico das civilizacións B1.2. Describir os marcos xeográficos en CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográ- CSC
grega e romana.
que se desenvolven as civilizacións
fico que poden ser considerados determinan- CD
grega e romana ao longo da súa histotes no desenvolvemento das civilizacións gre- CAA
ria.
ga e latina, e achega exemplos para ilustrar e
xustificar as súas formulacións.
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Cultura Clásica. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 2. Historia
e
ñ

B2.1. Marco histórico da civilización grega: B2.1. Identificar, describir e explicar o CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados feitos
das civilizacións minoica e micénica ao
marco histórico en que se desenvolven
históricos nas civilizacións grega e romana e
mundo helenístico.
as civilizacións grega e romana.
no período histórico correspondente, póndoos
en contexto e relacionándoos con outras cirB2.2. Marco histórico da civilización romana:
cunstancias contemporáneas.
Monarquía, República e Imperio.

CAA
CMCCT
CD
CSC

f
e
g
ñ

B2.1. Marco histórico da civilización grega: B2.2. Coñecer as principais característi- CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da
das civilizacións minoica e micénica ao
cas de cada período da historia de Grehistoria de Grecia e Roma, nomeando e simundo helenístico.
cia e Roma, e saber situar nun eixe
tuando no tempo os principais fitos asociados
cronolóxico feitos históricos.
a cada unha delas.
B2.2. Marco histórico da civilización romana:
Monarquía, República e Imperio.
CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que
se produce entre as etapas da historia de
Grecia e Roma, describindo as circunstancias
que interveñen no paso de unhas a outras.

CSIEE
CMCCT
CD
CSC
CMCCT
CAA
CSC

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se CD
representen fitos históricos salientables, con- CMCCT
sultando ou non fontes de información.
CSC
CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o CMCCT
marco histórico en que se desenvolven as CD
civilizacións grega e romana, sinalando perío- CSC
dos e identificando en cada un as conexións
máis importantes que presentan con outras
civilizacións.
ñ
o

B2.1. Marco histórico da civilización grega: B2.3. Coñecer as características funda- CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania
das civilizacións minoica e micénica ao
mentais da romanización de Hispania e
e Gallaecia, describindo as súas causas e
mundo helenístico.
Gallaecia.
delimitando as súas fases.
B2.2. Marco histórico da civilización romana:
Monarquía, República e Imperio.
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Cultura Clásica. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Monarquía, República e Imperio.
CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con
exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa influencia
na historia posterior do noso país.

Competencias
clave
CSC
CAA
CCEC
CCL

Bloque 3. Mitoloxía
b

B3.1. O panteón grego e romano.

B3.1. Coñecer os principais deuses da CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación CD
mitoloxía grecolatina.
grega e latina os principais deuses e heroes CCEC
da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos CCL
que os caracterizan, os seus atributos e o seu
ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os
diferentes deuses.

e
a
b
ñ

B3.2. Mitos grecolatinos. Os heroes.

B3.2. Coñecer os mitos e os heroes gre- CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico
colatinos, e establecer semellanzas e
deuses, semideuses e heroes, e explica os
diferenzas entre os mitos e os heroes
principais aspectos que os diferencian.
antigos e os actuais.
CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o
seu tratamento na literatura ou na tradición
relixiosa.
CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o
mantemento do mítico e da figura do heroe na
nosa cultura, analizando a influencia da tradición clásica neste fenómeno e sinalando as
principais semellanzas e diferenzas que se
observan entre ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de
cada época.
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Cultura Clásica. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas CCEC
nas artes plásticas, sempre que sexan claras CD
e sinxelas, describindo, a través do uso que
se fai destas, os aspectos básicos que en
cada caso se asocian á tradición grecolatina.
l
ñ

B3.3. Relixión grega.

B3.3. Coñecer e comparar as característi- CCB3.3.1. Enumera e explica as principais ca- CSC
cas da relixiosidade e da relixión grega
racterísticas da relixión grega, póndoas en CMCCT
coas actuais.
relación con outros aspectos básicos da cultu- CCEC
ra helénica e establecendo comparacións con
manifestacións relixiosas propias doutras culturas.

b

B3.4. Relixión romana: culto público e priva- B3.4. Explicar os fundamentos da relixio- CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma CSC
do.
sidade romana e distinguir a relixión
dos cultos privados, e explica os trazos que CMCCT
oficial das manifestacións do culto prilles son propios.
CCEC
vado.
Bloque 4. Arte

l
b

l

B4.1. Fundamentos da arte clásica.

B4.1. Coñecer as características funda- CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte
mentais da arte clásica e relacionar
clásica nas manifestacións artísticas antigas e
manifestacións artísticas actuais cos
actuais.
seus modelos clásicos.
CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa
neles aspectos relacionados coa arte grecolatina, asociándoos a outras manifestacións
culturais ou a fitos históricos.

CD
CCEC
CMCCT
CD
CCEC

B4.2. Arquitectura en Grecia e Roma: tipos B4.2. Identificar as características máis CCB4.2.1. Recoñece as características esen- CCEC
de edificios e ordes arquitectónicas.
salientables da arquitectura grecorrociais das arquitecturas grega e romana, identi- CMCCT
mana en relación cos edificios máis
ficando en imaxes a orde arquitectónica á que CD
singulares.
pertencen distintos monumentos, para razoar
a súa resposta.
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Cultura Clásica. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

l

B4.3. Escultura en Grecia e Roma: etapas, B4.3. Coñecer as manifestacións escultó- CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e roma- CCEC
estilos e temáticas.
ricas da arte grega e romana ao longo
nas en imaxes, encádraas nun período histó- CMCCT
da Antigüidade e identificar a súa temárico e identifica nelas motivos mitolóxicos, CD
tica.
históricos ou culturais.

l
ñ

B4.4. Enxeñería romana: obras públicas e B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas CCB4.4.1. Describe as características, os prinurbanismo. Vías romanas.
romanas, así como a súa rede viaria.
cipais elementos e a función das grandes
obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o
desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.

CSC
CMCCT
CD
CCEC

e
ñ

B4.5. Herdanza clásica no patrimonio artísti- B4.5. Coñecer e saber localizar os princi- CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais moco.
pais monumentos clásicos do patrimonumentos clásicos do patrimonio español e
nio español e europeo.
europeo, identificando a partir de elementos
concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada.

CAA
CD
CCEC
CMCCT

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá
a

B5.1. Organización política en Grecia e en B5.1. Coñecer as características das CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas políti- CSC
Roma.
principais formas de organización políticos da antigüidade clásica e describe, dentro CCL
ca presentes no mundo clásico, e estade cada un, a forma de distribución e o exerblecer semellanzas e diferenzas entre
cicio do poder, as institucións, o papel que
elas.
estas desempeñan e os mecanismos de participación política.

g
h
ñ

B5.2. Sociedade en Grecia e Roma: clases B5.2. Coñecer as características e a evo- CCB5.2.1. Describe a organización das socie- CSIEE
sociais.
lución das clases sociais en Grecia e
dades grega e romana, explicando as carac- CSC
Roma.
terísticas das clases sociais e os papeis asig- CCL
nados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais.
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Cultura Clásica. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

CCB5.2.2. Describe as principais características CCL
e a evolución dos grupos que compoñen as CSC
sociedades grega e romana.
CCL
c
ñ

B5.3. A familia en Grecia e Roma.

B5.3. Coñecer a composición da familia e CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que CSC
os papeis asignados aos seus memdesempeña dentro da familia cada un dos CCL
bros.
seus membros, identificando e explicando a
través deles estereotipos culturais e comparándoos cos actuais.

m

B5.4. Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda, B5.4. Coñecer os trazos máis salientables CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vi- CD
hixiene, alimentación, vestimenta e trabada vida cotiá en Grecia e Roma.
venda, o modo de alimentación, os hábitos de CAA
llo.
hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.
CSC
CMCCT
CCL
CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traba- CAA
llo e relaciónaas cos coñecementos científicos CMCCT
e técnicos da época, e explica a súa influen- CSC
cia no progreso da cultura occidental.
CCL

d

B5.5. Espectáculos públicos en Grecia e B5.5. Identificar as principais formas de CCB5.5.1. Describe as principais formas de
Roma.
lecer da antigüidade.
lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos aos que
van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da identidade social.
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Cultura Clásica. 3º de ESO
Obxectivos
ñ

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B5.5. Os espectáculos públicos en Grecia e B5.6. Relacionar e establecer semellan- CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos XoRoma.
zas e diferenzas entre as manifestagos Olímpicos, comparándoos e destacando
cións deportivas da Grecia Clásica e as
a súa importancia con respecto a outras festiactuais.
vidades deste tipo existentes na época, e
comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo semellanzas e diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian en cada caso.

Competencias
clave
CD
CAA
CSC
CCL

Bloque 6. Lingua e literatura
e

B6.1. Historia da escritura. Signos e mate- B6.1. Coñecer a existencia de diversos CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifí- CD
riais.
tipos de escritura, distinguilos e comcaos consonte súa natureza e a súa función, CCEC
prender as súas funcións.
e describe os trazos que os distinguen.
CCL

e

B6.2. Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e dis- CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos princi- CAA
alfabeto romano.
tinguir os tipos de alfabetos usados na
pais dos alfabetos máis utilizados no mundo CCEC
actualidade.
occidental, diferenciándoos doutros tipos de CCL
escrituras, e explica a súa orixe.

f

B6.2. Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o B6.3. Recoñecer a presenza de elemen- CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos
alfabeto romano.
tos dos alfabetos grego e latino nos
grego e latino na formación dos alfabetos
alfabetos actuais.
actuais, e sinala nestes últimos a presenza de
determinados elementos tomados dos primeiros.

f
ñ
o

B6.3. As linguas do mundo. O indoeuropeo e B6.4. Coñecer a orixe común das linguas CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as CMCCT
as súas familias lingüísticas.
indoeuropeas.
principais ramas da familia das linguas in- CD
doeuropeas, sinalando os idiomas modernos CSC
que se derivan de cada unha e os aspectos
lingüísticos que evidencian o seu parentesco.
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Cultura Clásica. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

CCB6.4.2.Describe
a evolución das linguas CCL
romances a partir do latín como un proceso CCEC
histórico, explicando e ilustrando con exemplos os elementos que evidencian do xeito
máis visible a súa orixe común e o parentesco
existente entre elas.
l
ñ
o

B6.4. As linguas romances.

B6.5. Identificar as linguas europeas ro- CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en CSC
mances e non romances, e localizalas
Europa e en España, diferenciando pola súa CD
nun mapa.
orixe as romances e as non romances, e de- CCL
limita nun mapa as zonas onde se utilizan.
CCA

h
ñ
o

B6.5. Composición e derivación culta de B6.6. Identificar a orixe grecolatina do CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado CCL
orixe grega e latina.
léxico das linguas de España e doutras
dalgúns dos helenismos e latinismos máis CCA
linguas modernas.
frecuentes utilizados no léxico das linguas
faladas en España e doutras linguas modernas, e explica o seu significado a partir do
termo de orixe.
CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a CCL
partir da súa descomposición e da análise CCA
etimolóxica das súas partes.

e
ñ
o

B6.6. Latinismos, palabras patrimoniais, B6.7. Distinguir e identificar latinismos, CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade CCA
cultismos e semicultismos.
cultismos, semicultismos e termos pacultismos, semicultismos e termos patrimo- CCL
trimoniais.
niais, en relación co termo de orixe sen, necesidade de consultar dicionarios nin outras
fontes de información.
CCB6.7.2. Coñece o significado das principais CD
locucións latinas de uso actual.
CCL
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Cultura Clásica. 3º de ESO
Obxectivos
f
l
ñ
o

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

B6.7. Principais regras de evolución fonética B6.8. Facer evolucións desde o latín ao CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución CCL
do latín ao galego e ao castelán.
galego e ao castelán, tendo en conta os
dalgúns termos desde o étimo latino ata os CCA
fenómenos fonéticos.
seus respectivos derivados nas linguas romances, describindo algúns dos fenómenos
fonéticos producidos e ilustrándoos con outros exemplos.
CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao galego CCA
e ao castelán aplicando as regras fonéticas CCL
de evolución.

f

B6.8. Léxico grecolatino na linguaxe científi- B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía CCL
ca e técnica.
terminoloxía científico-técnica de orixe
termos de orixe grecolatina propios da lingua- CCA
grecolatina.
xe científico-técnica e sabe usalos con propiedade.

h
ñ
o

B6.9. Presenza das linguas clásicas nas B6.10. Constatar o influxo das linguas CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o gre- CCL
linguas modernas.
clásicas en linguas non derivadas dego sobre as linguas modernas servíndose de CCA
las.
exemplos para ilustrar o mantemento nestas
de elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos herdados das primeiras.

l

B6.10. Xéneros literarios grecolatinos: auto- B6.11. Coñecer as principais característi- CCB6.11.1. Describe as características esen- CCEC
res e obras principais.
cas dos xéneros literarios grecolatinos
ciais dos xéneros literarios grecolatinos e re- CCL
e a súa influencia na literatura posterior.
coñece a súa influencia na literatura posterior. CCA

l

B6.10. Xéneros literarios grecolatinos: auto- B6.12. Coñecer os fitos esenciais das CCB6.12.1. Nomea aos autores máis represen- CCEC
res e obras principais.
literaturas grega e latina como base
tativos da literatura grecolatina, encádraos no CCL
literaria da cultura europea e occidental.
seu período histórico e cita as súas obras
máis coñecidas.
Bloque 7. Pervivencia na actualidade
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Cultura Clásica. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

l
n
ñ

B.7.1. Civilización grecolatina nas artes e na B7.1. Recoñecer a presenza da civiliza- CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos CCL
organización social e política actual.
ción clásica nas artes e na organización
básicos da cultura e a civilización grecolatina CAA
social e política.
que perviviron ata a actualidade, demostrando
a súa vixencia nunha e noutra época mediante exemplos.

l
n
ñ

B7.2. Mitoloxía e temas lexendarios nas B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía CAA
manifestacións artísticas actuais.
e os temas lexendarios nas manifestae os temas lexendarios mediante exemplos CCEC
cións artísticas actuais.
de manifestacións artísticas contemporáneas
nas que están presentes estes motivos.

l
ñ

B7.3. Historia de Grecia e Roma e a súa B7.3. Identificar os aspectos máis impor- CCB7.3.1. Enumera e explica algúns exemplos CCL
presenza no noso país.
tantes da historia de Grecia e Roma e a
concretos nos que se pon de manifesto a in- CSC
súa presenza no noso país e recoñecer
fluencia que o mundo clásico tivo na historia e
as pegadas da cultura romana en dias tradicións do noso país.
versos aspectos da civilización actual.

b
e

B7.4. Traballos de investigación sobre a B7.4. Realizar traballos de investigación B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a CD
civilización clásica na nosa cultura.
sobre a pervivencia da civilización clácomunicación para recabar información e CAA
sica na contorna, utilizando as tecnolorealizar traballos de investigación acerca da
xías da información e a comunicación.
pervivencia da civilización clásica na nosa
cultura.

1.1. RELACIÓN DE APRENDIZAXES ESENCIAIS NON IMPARTIDOS NO CURSO PASADO.
Contidos relacionados coa sociedade e o legado clásico
Criterios de avaliación:
• Diferenciar sociedades e a educación en Atenas, Esparta e Roma.
Estándares de aprendizaxe:

90

Programación anual departamento de Ciencias Sociais. Curso 2021/2022

• Identificar as principais achegas do mundo clásico á civilización contemporánea.
• Identificar os elementos clave dos órdenes arquitectónicos clásicos.
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

• Competencia en comunicación lingüística
• Expresar opinións e xuízos críticos acerca de asuntos clásicos durante un debate, unha entrevista, un coloquio, etc, mostrando
respeto ante as palabras e opinións de compañeiros e compañeiras.
• Coñecer e usar procedementos que garanticen a cohesión, coherencia e adecuación do discurso oral e escrito.
• Usar eo vocabulario adecuado ao discurso incorporando os términos cultos e técnicos precisos.
• Manifestar opinións e juizos mediante argumentos e probas.
• Saber dialogar para planificar e levar a cabo traballos colectivos
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender características das linguas clásicas e viceversa.
• Resumir e sintetizar textos identificando a información esencial.
• Recoñecer en textos literarios os rasgos característicos orixinarios xa na literatura grecolatina.
• Valorar de forma crítica as creacións artísticas da cultura e mitoloxía grecolatinas e da información difundida polos medios de
comunicación.
• Autonomía e iniciativa persoal
• Valorar as aportacións propias e alleas nos traballos en grupo.
• Dispoñer de habilidades sociais para comunicarse, cooperar e traballar en equipo, demostrando actitudes de responsabilidade e
compromiso nas accións individuais.
• Competencia para aprender a aprender
• Saber planificar o tempo e distribuir adecuadamente as tarefas no traballo individual e no efectuado en grupo.
• Competencia cultural e artística
• Aplicar os coñecementos adquiridos para interpretar e valorar obras de arte (pintura, escultura, arquitectura…)
• Identificar e apreciar en obras artísticas contemporáneas de cualquier ámbitos temas e personaxes orixinarios das culturas
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clásicas.
• Coñecer a evolución do pensamiento a través da arte.
• Coñecer, interpretar, valorar, respectar e defender o patrimonio cultural e artístico propio e dotras culturas.
• Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
• Interpretar planos e mapas para extraer os datos requeridos.
• Diferenciar o coñecemento científico doutras formas de pensamento.
• Competencia social e cidadá
• Localizar no tempo e no espazo as culturas clásicas e comparalas coas actuais, especialmente coa propia.
• Discernir semellanzas e diferenzas entre as formas de organización sociopolíticas grecolatinas e actuais.
• Entender cómo os usos e normas que rixen as relacións sociopolíticas variaron para adaptarse a novas situacións.
• Identificar e valorar no patrimonio da humanidade as aportacións das diversas culturas.
• Valorar a participación cidadá, a negociación e a aplicación de normas para a resolución de conflictos.
• Tratamiento da información e competencia dixital
• Usar de forma habitual e autónoma fontes diversas de información (enciclopedias, prensa, documentos, Internet, etc.) valorando
críticamente los datos extraídos.
• Valorar a biblioteca e Internet como espazos onde obter información e contrastala.
• Consultar diccionarios xerais e de mitoloxía sabendo extraer a información adecuada.
• Empregar as novas tecnoloxías da información e da comunicación para a xestión e a análise de datos e a presentación de
traballos.
• Competencia matemática
• Empregar a linguaxe matemática para interpretar e transmitir información en situacións nas que interven a numeración romana e
os sistemas clásicos para o cálculo de longitude, distancia, volumen…
3. TEMPORALIZACIÓN

Distribución temporal dos contidos de Cultura Clásica prevista para o curso, considerando para cada unidade un período de dúas
semanas.
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Primeiro trimestre

Bloques 1, 2 e 3

Segundo trimestre

Bloques 4 e 5

Terceiro trimestre

Bloques 6 e 7

4. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.
Concretar os criterios de avaliación asociados ás competencias básicas.
" Determinar a orixe común das línguas románicas.
" Plasmar a información usando os recursos informáticos habituais.
" Identificar personaxes e temas míticos en obras de todos os campos da arte e tamén en ámbitos cotidianos.
" Situar as civilizacións grega e romana no espazo e no tempo, indicando algúns dos episodios históricos máis salientables.
" Comparar línguas (a propia e as de estudo) coas clásicas indicando semellanzas e diferenzas morfolóxicas e sintácticas.
" Localizar diversas manifestacións monumentais de época romana no noso territorio.
" Identificar a orixe latina de palabras de uso cotidiano.
" Comparar sistemas de goberno gregas e as súas prácticas coas actuais.
" Indicar a evolución de certas palabras procedentes do latín.
" Comparar as características das formas de organización social e política romanas coas actuais.
" Falar en público usando con adecuación e coherencia defendendo as propias opinións.
" Identificar en noticias e textos actuais datos, personaxes e episodios clásicos.
" Empregar con adecuación términos e locucións grecolatinos nos contextos adecuados.
" Expoñer o aprendido sobre acontecementos históricos gregos e romanos.
" Situar nun mapa as principais culturas prerromanas e as capitais das provincias romanas de Hispania.
" Utilizar con soltura os principais topónimos e xentilicios cultos de Hispania.
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" Expresar interés e compromiso pola conservación do patrimonio arqueolóxico.
" Explicar o significado das palabras atendendo aos compoñentes grecolatinos que as forman.
" Identificar os elementos clave dos órdenes arquitectónicos clásicos en edificios das súas localidades.
" Utilizar en traballos términos científicos e cultos adecuados ao tema e a disciplina.
" Leer e comentar textos das literaturas propias identificando temas e rasgos da literatura épica e lírica clásica, e
interpretando os recursos retóricos existentes.
" Redactar textos sinxelos con intención literaria usando os recursos aprendidos.
PROCEDEMENTOS E INSTRUCCIÓNS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN.
-

Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras fases de curso co fin de detectar o nivel e necesidades dos alumnos.
Nas seguintes tres avaliacións a valoración dos distintos apartados avaliables será:
•
•

•

Caderno de traballo, exercicios de ampliación, elaboración de traballos individuais ou en grupo, en formatos diversos
(papel, informático etc.), exercicios con mapas, comentarios de obras artísticas, textos literarios. Exposición oral de
traballos individuais ou grupais. Un 80% da nota.
O resto da cualificación atenderá a: 15% pola participación e interese en iniciativas que teñan que ver con actividades
diversas, como a celebración das Conferencias Clásico-científicas en colaboración co profesor que imparte Cultura
Científica, ou outras que se presenten (celebración de debates, realización de obras de teatro, etc) e que non se ciñan ao
traballo diario.
5% en base á actitude e interese pola materia e o respecto polos compañeiros/as e o profesor/a.

Criterio de cualificación de Xuño: A nota media das tres avaliacións deberá ser de aprobado. Ao final da terceira avaliación, poderá
realizarse un exame de recuperación final para os alumnos que non obtivesen unha cualificación positiva.
Criterios de cualificación de Setembro: As probas consistirán nun exame, común para todo os grupos do mesmo curso, no que
cada exercicio ou pregunta poderá constar dunha ou máis opcións; os exercicios ou preguntas do exame constituirán o 100% da
cualificación final da avaliación extraordinaria.
En caso da situación que obrigue clases non presenciais.
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Tarefas semanais, unha presentación, comentario texto ou de obra artística. Valorarase a calidade, corrección, presentación e
orixinalidade. A entrega fora de prazo será penalizada. Un retraso que supera a semana significará un 0 na tarefa ou traballo.
Tamén podrá incluirse como procedemento de avaliación unha entrevista vídeo sobre os contidos estudados. Cada un deles
suporá un 25 % da nota total. procedementos t
5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS.
Na presentación e introducción do mundo clásico, intervén a observación de formas de organización social, política e relixiosa, así
como o estudo dos principais aspectos históricos, culturales, artísticos e lingüísticos das culturas grega e latina. Para elo
plantéxanse:
— Comparación e contrastación de ditos aspectos, para comprender a súa evolución e cómo se teñen transformado nas
formas actuais.
— A ampliación do propio vocabulario e a mellora da comprensión e expresión, mediante a realización de exercicios variados
sobre léxico.
— A aplicación dos mesmos recursos ao estudo e manexo da súa língua nai.
— A verificación da procedencia clásica da maioría de términos relacionados cos distintos campos do saber humano.
— Realización dun estudio diacrónico da Cultura Clásica, para chegar a recoñecer as propias raíces lingüísticas e culturais;
para situarse históricamente no momento en que se producen e no actual, para poder valorar todos os aspectos estudiados
a través da súa evolución.
— Todo elo pode plantexarse tendo en conta a bagaxe cultural e lingüística do alumno ou alumna e coa pretensión de
mostrarlle novos patróns expresivos que amplíen as súas posibilidades de comunicación na sociedade.
— Presentación dos contidos e actividades organizados nos seguintes apartados fixos: Mitoloxía, Cultura e Civilización, Língua
e Investigas con competencia.
— Exercicios e actividades diversificadas (de reforzo, de ampliación, traballo en grupo, uso das TIC, o CD adxunto ao libro do
alumno, películas), secuenciados por niveis de dificultade e que facilitan a adquisición de competencias básicas os alumnos.
6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.
"
"

Fotocopias a partir de diversos libros de texto.
Material complementario (fichas de ampliación, reforzo, etc).
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"
"
"
"
"
"

CDS e DVD con películas, documentais.
Na biblioteca do centro poderán consultar libros de arte, diccionarios e línguas clásicas.
Material diverso de consulta: prensa, revistas, fotografías.
Recursos educativos (Internet).
Programas informáticos de carácter general: procesadores de texto, programas de presentaciones.
Viaxes (en concreto a visita ao Museo Provincial de Lugo, e ao Castro romanizado de Viladonga).

7. ANÁLISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL COA FINALIDADE DE DETECTAR AS
CARENCIAS E NECESIDADES DO ALUMNADO.
A proba tiña exercicios sobre a orixe das linguas romance, raíces ou étimos de orixe grega, o legado grecorromano en arte, enxeñería, …en Galicia, España e Europa, mitos e relixión, e preguntas moi sinxelas sobre historia de Grecia e Roma.
O exercicio sobre construír palabras con raíz grega foi respondido e acertado pola case totalidade do grupo. Os alumnos saben
que é un mito e moitos deles identifican aínda que non o explican ao menos un da mitoloxía grega. Coñecen os deuses grecorromanos aínda que non diferencian a procedencia latina ou grega. O seu coñecemento do legado clásico é máis ben limitado e coñecen moi poucos monumentos de orixe romano ou grego. Están familiarizados con algunha serie relacionada coa mitoloxía grega
como “Percy Jackson”. A porcentaxe media de acertos achégase ao 60 %.
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4 º ESO
XEOGRAFÍA E HISTORIA
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1. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE EN RELACIÓN COS DISTINTOS BLOQUES DE CONTIDOS.
O currículo da área de Xeografía e Historia agrúpase en varios bloques. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de
aprendizaxe formúlanse para primeiro ciclo de Educación Secundaria. Nesta programación seleccionáronse unicamente os correspondentes a 2.º da ESO.
Na súa redacción, respectarase a numeración dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe tal e como aparece no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria polo que se establece para a Comunidade Autónoma de Galicia o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria.

Xeografía e Historia. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789
a
c
d
g
h
l
ñ

B1.1. Século XVIII en Europa: do feuda- B1.1. Explicar as características do An- XHB1.1.1. Establece, a través da análise
lismo ao absolutismo e o parlamentatigo Réxime nos seus sentidos polítide textos, a diferenza entre o Absolurismo das minorías. Francia, Inglateco, social e eco nómico.
tismo e o Parlamentarismo.
rra, España e Galicia.
XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos
como Antigo Réxime e Ilustración.

f
h
l
n
ñ

B1.2. Ilustración.

CSC
CAA
CCL
CSC
CAA
CCL

B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración XHB1.2.1. Describe as características da CSC
como novo movemento cultural e socultura da Ilustración e as implicacións CCEC
cial en Europa e en América.
que ten nalgunhas monarquías.
CCL
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Xeografía e Historia. 4º de ESO
Obxectivos
f
g
l
n

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

B1.3. Arte e ciencia en Europa no sécu- B1.3. Coñecer os avances da Revolu- XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos CSC
lo XVIII.
ción Científica desde os séculos XVII
e a súa aplicación á vida diaria, e con- CMCCT
e XVIII.
textualiza o papel dos científicos na CAA
súa propia época.
XHB1.3.2. Comprende as implicacións do CSC
empiricismo e o método científico nun- CMCCT
ha variedade de áreas.
Bloque 2. A era das revolucións liberais

a
c
d
g
h
l

B2.1. Revolucións burguesas nos sécu- B2.1. Comprender o alcance e as limita- XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolulos XVIII e XIX: bases ideolóxicas
cións dos procesos revolucionarios
cionarios para actuar como o fixeron.
(liberalismo, nacionalismo e rexionados séculos XVIII e XIX.
lismo), económicas e sociais; principais consecuencias.
XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise
de fontes de diversas épocas, o valor
destas non só como información senón
tamén como evidencia para os/as historiadores/as.

CSC
CAA
CCL

a
c
d
g
h
l
ñ

B2.2. Revolucións burguesas nos sécu- B2.2. Identificar os principais feitos das XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sinté- CSC
los XVIII e XIX: periodización e feitos
revolucións liberais burguesas en Eutica cos principais feitos dalgunha das CAA
principais. Restauración. Procesos
ropa e América nos séculos XVIII e
revolucións burguesas da primeira me- CCL
unificadores e independentistas. O
XIX.
tade do século XIX, acudindo a explicaso español
cacións causais, e sinala os proles e os
contras.

CSC
CAA
CCL

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sinté- CSC
tica cos principais feitos dalgunha das CAA
revolucións burguesas do século XVIII, CCL
acudindo a explicacións causais, e
indica os proles e os contras.
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Xeografía e Historia. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

XHB2.2.3. Discute as implicacións da CSC
violencia empregando diversos tipos de CAA
fontes.
CCL

Bloque 3. A Revolución Industrial
f
g
h
l

B3.1. Revolución Industrial: concepto; B3.1. Describir os feitos salientables da XHB3.1.1. Analiza os proles e os con- CSC
factores económicos, sociais e ideolóRevolución Industrial e o seu encadeatras da primeira Revolución Industrial CAA
xicos que a fan posible.
mento causal.
en Inglaterra.
CCL

g
h
l

B3.2. Revolución Industrial: desde Gran B3.2. Analizar as vantaxes e os inconve- XHB3.2.1. Analiza e compara a indus- CSC
Bretaña ao resto de Europa.
nientes de ser un país pioneiro nos
trialización de diferentes países de CAA
cambios.
Europa, América e Asia, nas súas CCL
distintas escalas temporais e xeográficas.
XHB3.2.1. Compara o proceso de in- CSC
dustrialización en Inglaterra e nos CAA
países nórdicos.
CCL

a
c
d
h
l
m

B3.3. Consecuencias da Revolución B3.3. Entender o concepto de progreso, e XHB3.3.1. Explica a situación laboral CSC
Industrial. Movemento obreiro (orixes,
os sacrificios e os avances que leva
feminina e infantil nas cidades indus- CSIEE
ideoloxías e formas de organización).
consigo.
triais.
CCL

l
ñ

B3.4. Discusión en torno ás característi- B3.4. Analizar a evolución dos cambios XHB3.4.1. Especifica algunhas reper- CSC
cas da industrialización en España e
económicos en España e en Galicia, a
cusións políticas como consecuencia
Galicia: éxito ou fracaso?
raíz da industrialización parcial do país.
dos cambios económicos en España.
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Xeografía e Historia. 4º de ESO
Obxectivos
g
l
m

Contidos
B3.5. A ciencia no século XIX.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

B3.5. Coñecer os principais avances cien- XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, CSC
tíficos e tecnolóxicos do século XIX, e a
diacrónico e sincrónico, cos princi- CAA
súa relación coas revolucións industriais
pais avances científicos e tecnolóxi- CMCCT
cos do século XIX.
Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial

g
h
l

B4.1. O imperialismo no século XIX: B4.1. Identificar as potencias imperialistas XHB4.1.1. Explica razoadamente que o CSC
concepto.
e a repartición de poder económico e
concepto imperialismo reflicte unha CAA
político no mundo no derradeiro cuarto
realidade que influirá na xeopolítica CCL
do século XIX e no principio do XX.
mundial e nas relacións económicas
transnacionais.
XHB4.1.2. Elabora discusións sobre CSC
eurocentrismo e a globalización.
CAA
CCL

g
l

B4.2. Imperialismo: causas, desenvol- B4.2. Establecer xerarquías causais (as- XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e CSC
vemento e consecuencias.
pecto e escala temporal) da evolución
interconexións causais entre colonia- CAA
do imperialismo.
lismo, imperialismo e a Gran Guerra
de 1914.

g
h
l

B4.3. Causas e consecuencias da Gran B4.3. Coñecer os principais acontecemen- XHB4.3.1. Diferencia os acontecemen- CSC
Guerra (1914-1919) ou I Guerra Muntos da Gran Guerra, as súas interconetos dos procesos, nunha explicación CAA
dial.
xións coa Revolución Rusa e as consehistórica, da I Guerra Mundial.
cuencias dos tratados de Versalles.
XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político CSC
de Europa.
CAA
XHB4.3.3. Describe a derrota de Ale- CSC
maña desde a súa propia perspectiva CAA
e desde a dos aliados.
CCL
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Xeografía e Historia. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

a
c
d
g
h
l

B4.4. Revolución Rusa.

B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvol- XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpre- CSC
vemento e as consecuencias da Revotacións do alcance da Revolución CAA
lución Rusa.
Rusa na súa época e na actualidade. CCL

g
h
l
n

B4.5. A arte no século XIX.

B4.5. Relacionar movementos culturais XHB4.5.1. Comenta analiticamente
como o romanticismo, en distintas
cadros, esculturas e exemplos arquiáreas, e recoñecer a orixinalidade de
tectónicos da arte do século XIX.
movementos artísticos como o impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" en Europa.
XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.

CSC
CAA
CCL
CCEC
CSC
CAA
CCL
CCEC

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)
g
h
l

B5.1. Período de entreguerras: do final B5.1. Coñecer e comprender os aconte- XHB5.1.1. Analiza interpretacións diverda Gran Guerra ao crac do 29 e a
cementos, os feitos e os procesos
sas de fontes históricas e historiográfiGran Depresión.
máis importantes do período de encas de distinta procedencia.
treguerras, e a súa conexión co presente, e estudar a xerarquía causal XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións
nas explicacións históricas sobre esta
concretas do pasado co presente e as
época.
posibilidades do futuro, como o alcance
das crises financeiras de 1929 e de
2008.

CSC
CAA
CCL
CSC
CAA

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da CSC
loita polo sufraxio da muller.
CAA
CCL
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Xeografía e Historia. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

a
c
d
h
l

B5.2. Fascismo italiano e nazismo ale- B5.2. Analizar as causas do auxe dos XHB5.2.1. Explica diversos factores que CSC
mán.
fascismos en Europa.
fixeron posible o auxe do fascismo en CCL
Europa.

a
c
d
g
h
l

B5.3. II República española e a Guerra B5.3. Coñecer as tensións que levaron XHB5.3.1. Explica as principais reformas CSC
Civil.
en España á proclamación da II Redurante a II República española, e CCL
pública e ao estoupido da Guerra Civil
reaccións a elas.
XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra CSC
Civil española no contexto europeo e CAA
internacional.
CCL

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)
g
l

B6.1. Orixes da II Guerra Mundial.

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal CSC
Mundial.
(diferente importancia dunhas causas CAA
ou outras segundo as narrativas).

g
h
l

B6.2. Desenvolvemento da II Guerra B6.2. Coñecer os principais feitos da II XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do
Mundial: extensión, fases, formas de
Guerra Mundial, diferenciar as escalas
conflito.
guerra e principais consecuencias.
xeográficas nesta guerra (europea e
mundial) e entender o concepto de XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por
guerra total.
que rematou antes a guerra europea
que a mundial.

CSC
CAA
CSC
CAA
CCL

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa expli- CSC
cativa das causas e as consecuencias CAA
da II Guerra Mundial, a distintos niveis CCL
temporais e xeográficos.

103

Programación anual departamento de Ciencias Sociais. Curso 2021/2022

Xeografía e Historia. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

a
d
l

B6.3. O Holocausto.

B6.3. Entender o contexto en que se XHB6.3.1. Recoñece a significación do CSC
desenvolveu o Holocausto na guerra
Holocausto na historia mundial.
europea e as súas consecuencias.

g
h
l

B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra B6.4. Comprender o concepto de XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e CSC
Fría e plans de reconstrución posbéliGuerra Fría no contexto de despois
historiográficas, explica algúns dos confli- CAA
ca.
de 1945, e as relacións entre os
tos enmarcados na época da Guerra CCL
dous bloques, os EEUU e a URSS.
Fría.
XHB6.4.2. Describe as consecuencias da CSC
guerra de Vietnam.
CAA
CCL

a
d
g
h
l

B6.5. Procesos de descolonización en B6.5. Organizar os feitos máis impor- XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do
Asia e África.
tantes da descolonización de posproceso descolonizador.
guerra no século XX e comprender
os límites da descolonización e da XHB6.5.2. Distingue entre contextos difeindependencia nun mundo desigual.
rentes do mesmo proceso, por exemplo,
África subsahariana (anos 50 e 60) e a
India (1947).

CSC
CCL
CSC
CAA

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético
a
d
g
h
l

B7.1. Evolución dos bloques soviético e B7.1. Entender os avances económi- XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes
capitalista. O "Welfare State".
cos dos réximes soviéticos e os
soviéticos e do "Welfare State" en Europerigos do seu illamento interno, así
pa.
como os avances económicos do
"Welfare State" en Europa.
XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais
derivados da incorporación da muller ao
traballo asalariado.
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Xeografía e Historia. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

f
g
h
l
m

B7.2. Crise do petróleo (1973).

B7.2. Comprender o concepto de crise XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de CSC
económica e a súa repercusión
1973 coa financeira de 2008.
CAA
mundial nun caso concreto.
CCL

a
c
d
g
h
l
ñ

B7.3. Ditadura de Franco en España.

B7.3. Explicar as causas de que se XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra
establecera unha ditadura en Espae a represión en España, así como as
ña tras a Guerra Civil, e como foi
fases da ditadura de Franco
evolucionando esa ditadura desde
XHB7.3.2. Discute como se entende en
1939 a 1975.
España e en Europa o concepto de memoria histórica

CSC

CSC
CAA
CCL

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI
a
d
g
l

B8.1. Formas económicas e sociais do B8.1. Interpretar procesos a medio pra- XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o CSC
capitalismo no mundo.
zo de cambios económicos, sociais e
declive das nacións no novo mapa polí- CAA
políticos a nivel mundial.
tico europeo desa época

a
d
g
h
l

B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e B8.2. Coñecer as causas e as conse- XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, CSC
as súas consecuencias.
cuencias inmediatas do colapso da
económicos e culturais dos cambios CAA
URSS e outros réximes socialistas.
producidos tralo colapso da URSS.
CCL

a
c
d
g

B8.3. Transición política en España: da B8.3. Coñecer os principais feitos que XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre CSC
ditadura á democracia (1975-1982).
conduciron ao cambio político e social
a Transición española nos anos setenta CAA
en España despois de 1975, e sopedo século XX e na actualidade.
CCL
sar distintas interpretacións sobre ese
proceso.

XHB8.1.2. Comprende os proles e con- CSC
tras do estado do benestar.
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Xeografía e Historia. 4º de ESO
d Obxectivos
g
h
l
ñ

Contidos

Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe
Competencias clave
sar distintas interpretacións sobre ese
proceso.
XHB8.3.2. Enumera e describe algúns CSC
dos principais fitos que deron lugar ao CCL
cambio na sociedade española da
transición: coroación de Xoán Carlos I,
lei para a reforma política de 1976, lei
de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións
xerais, creación do Estado das autonomías, etc.
XHB8.3.3. Analiza o problema do terro- CSC
rismo en España durante esta etapa CAA
(ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a CCL
xénese e a historia das organizacións
terroristas, a aparición dos primeiros
movementos asociativos en defensa
das vítimas, etc.

a
c
d
g
h
l

B8.4. Camiño cara a Unión Europea: B8.4. Entender a evolución da constru- XHB8.4.1. Discute sobre a construción da CSC
desde a unión económica a unha futución da Unión Europea.
Unión Europea e do seu futuro.
CAA
ra unión política supranacional.
CCL

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI
e
g
h
l

B9.1. A globalización económica: con- B9.1. Definir a globalización e identificar XHB9.1.1. Procura na prensa novas dal- CSC
cepto e características.
algúns dos seus factores.
gún sector con relacións globalizadas, CD
e elabora argumentos a favor e en con- CCL
tra.
CAA
CSIEE
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Xeografía e Historia. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o CSC
eurocentrismo e a globalización.
CAA
CCL
e
f
g
h
l

B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica B9.2. Identificar algúns dos cambios XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de
na globalización.
fundamentais que supón a Revolución
progreso e retroceso na implantación
Tecnolóxica.
das recentes tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos
niveis xeográficos.

CSC
CAA
CCL
CD

e
g
h
l
m
ñ

B9.3. Consecuencias da globalización. B9.3. Recoñecer o impacto destes cam- XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen
Relacións interrexionais; focos de
bios a nivel local, autonómico, estatal
recursos como textos, mapas e gráficonflito.
e global, prevendo posibles escenacos, para presentar algún aspecto conrios máis e menos desexables de
flitivo das condicións sociais do procecuestións ambientais transnacionais,
so de globalización.
e discutir as novas realidades do espazo globalizado.

CSC
CD
CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía
g
h
l
ñ

B10.1. Relación entre o pasado, o pre- B10.1. Recoñecer que o pasado non XHB10.1.1. Formula posibles beneficios
sente e o futuro a través da historia e
está "morto e enterrado", senón que
e desvantaxes para as sociedades
a xeografía.
determina o presente e os posibles
humanas e para o medio natural dalfuturos e espazos, ou inflúe neles.
gunhas consecuencias do quecemento
global, como o desxeamento do Báltico.

CSC
CMCCT
CAA
CCL

XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa CSC
en guerra durante o século XX pode CAA
chegar a unha unión económica e política no século XXI.
XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en CSC
varios) as revolucións industriais do CMCCT
século XIX coa revolución tecnolóxica CAA
de finais do século XX e principio do
XXI.
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Xeografía e Historia. 4º de ESO
Obxectivos
f
l
ñ

Contidos
B10.2. Cambio e continuidade.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B10.2. Explicar as características de XHB10.2.1. Ordena temporalmente alcada tempo histórico e certos acontegúns feitos históricos e outros feitos
cementos que determinaron cambios
salientables, utilizando para iso as nofundamentais no rumbo da historia,
cións básicas de sucesión, duración e
diferenciando períodos que facilitan o
simultaneidade.
seu estudo e a súa interpretación.
XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de
eixes cronolóxicos e mapas históricos.

Competencias clave
CSC
CMCCT

CSC
CMCCT

f
l
ñ

B10.3. Tempo histórico.

B10.3. Entender que os acontecemen- XHB10.3.1. Entende que varias culturas CSC
tos e os procesos ocorren ao longo do
convivían á vez en diferentes enclaves CMCCT
tempo e á vez no tempo (diacronía e
xeográficos.
sincronía).

h
l
ñ

B10.4. Vocabulario histórico e artístico: B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión CSC
Idade Contemporánea.
artístico con precisión, inseríndoo no
o vocabulario histórico e artístico nece- CCL
contexto adecuado.
sario.

Estándares de aprendizaxe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas.
Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.
Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas).
Sitúa nun mapa as fases do conflito.
Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.
Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría.
Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura de Franco.
Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS.
Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na actualidade.
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2. TEMPORALIZACIÓN.
Aproximadamente dúas semanas para cada tema.
•

Primeira avaliación:

Ingrodución. O Antigo Réxime e o século XVIII en Europa. O século XVIII en España e Galicia. A era das revolucións. A Revolución
Industrial. España no século XIX.

•

Segunda avaliación:

Imperialismo e Primeira guerra mundial. O período de entreguerras. España e Galicia: dende a Restauración á Guerra Civil. A
Segunda Guerra Mundial e a nova situación internacional. A evolución socioeconómica e política dos bloques.
•

Terceira avaliación:

A Guerra Fría. A ditadura franquista. O mundo actual e os seus problemas. Sociedade cultura e arte da segunda metade do século
XX. Europa un espazo en crecente integración. A transición e a España democrática.
3. OBXECTIVOS DA ÁREA DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º DA ESO.
-

Analizar as características do «Antigo Réxime» desde distintas perspectivas.
Reflexionar sobre os avances da revolución científica dos séculos XVII e XVIII.
Analizar o movemento cultural e social en Europa e América coa Ilustración.
Identificar e comprender os distintos procesos revolucionarios nos Estados Unidos, Francia, España e Iberoamérica,
afondando nos feitos que os motivaron, o seu alcance e as súas limitacións.
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-

Entender as causas da Revolución Francesa e describir os feitos máis relevantes.
Comprender a evolución de España e Galicia a través dos cambios económicos provocados pola industrialización do país,
afondando nos avances e sacrificios e/ou proles e contras deste proceso.
Afondar no imperialismo, a súa evolución, as potencias imperialistas e a repartición de poderes no mundo.
Identificar os aspectos principais da interconexión entre a «Gran Guerra» e a Revolución Rusa.
Identificar os avances científicos e tecnolóxicos do século XIX.
Recoñecer no Romanticismo a orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, expresionismo, etc.
Analizar os acontecementos, fitos e procesos ocorridos no período de entreguerras.
Afondar nas causas que provocaron o auxe dos fascismos.
Coñecer os feitos e contextos dos distintos acontecementos bélicos.
Identificar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no século XX.
Identificar as bases do estado do «Welfare State» en Europa.
Analizar a Guerra Fría desde as relacións entre EE.UU. e a URSS.
Reflexionar sobre a evolución da ditadura en España e Galicia.
Interpretar a repercusión mundial da crise económica.
Analizar as causas e consecuencias do derrubamento da URSS.
Comprender o proceso de constitución da Unión Europea.
Coñecer e identificar algúns factores da globalización.
Recoñecer o que supuxo a revolución tecnolóxica e os cambios fundamentais que provocou.
Valorar o legado histórico, recoñecendo a súa influencia no que temos no presente.

4. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS.
A metodoloxía é o elemento central en torno ao que se constrúe a integración de Proxecto curricular e responde a diversos
obxectivos e necesidades:#
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1. Debe responder tanto á adquisición das competencias específicas da área de coñecemento de Historia como ás competencias
lingüísticas da área de inglés.#
2. Debe poder adaptarse ás capacidades e necesidades que posúa o alumnado,tanto no idioma estranxeiro como na materia
propia.#
3. Ten que posibilitar a integración das novas tecnoloxías no aula.
A metodoloxía ten que ser activa, suscitar a participación do alumnado e favorecer o desenvolvemento de habilidades que
posibiliten a súa aprendizaxe autónoma e esperten o seu interese polo coñecemento. Por iso, preténdese que a exposición de
contidos por parte do profesor redúzase a unha introdución global da materia, orientacións sobre terminología específica e
instrucións sobre procedementos. O resto de traballo dedicarase á realización de tarefas, actividades, prácticas, xogos e visitas
didácticas. Intentarase desenvolver nos rapaces a curiosidade e o afán investigador. Tamén faremos fincapé na competencia dixital
nos alumnos e alumnas, e para iso empregaremos a plataforma educativa Edmodo.
Nela participarán subindo materiais, facendo comentarios e levanda a iniciativa.#
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire un maior grao de protagonismo.
5. PROCEDEMENTOS E INSTRUCCIÓNS DE AVALIACIÓN.
A avaliación do proceso de aprendizaxe será contínua, formativa e integradora. Criterios de avaliación:
O seguimento do traballo individualizado do alumno e a súa evolución así como a actitude suporán 20% da nota.
Valoraremos os seguintes indicadores:
1.
2.
3.

Traballo individualizado do alumno que queda reflectido no caderno que será revisada periodicamente, como mínimo unha
vez cada avaliación.
Actividades e cuestións sobre o tema que se estea traballando, así como traballos de recollida de información, investigación
e lecturas obrigatorias.
Dominio das competencias básicas e consecución progresiva dos mínimos establecidos para os contidos e os
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procedementos de cada unidade.
Actitude do alumno cara a materia, o seu interese, participación e comportamento.

4.

En concreto, na materia de Xeografía e Historia de 4º ESO, valoraremos os resultados así:
-

Nota media dos exames realizados: 70%. Realizaranse varias probas por avaliación e que constarán de cuestións sobre
vocabulario, preguntas teóricas, mapas, comentarios de texto guiados, etc.

-

Realización de tarefas na aula tanto diarias como trimestrais, pode tratarse de comentarios de texto, de mapa histórico ou
de obras de arte, e que, ou ben se subirán á plataforma educativa Edmodo ao longo do curso, ou quedarán reflectidas na
libreta da materia. De ditas tarefas levará control o profesor/a da materia para logo obter un 20% da nota.

-

Actitude xeral amosada na aula e cara a materia, comportamento: 10%. En base á actitude de respecto polas valoracións
feitas polos compañeiros/as nos debates ou intervencións na aula; a actitude positiva ou non ante o uso das novas
tecnoloxías; participación nas saídas e excursións que teñan que ver coa materia e que conlevarán unha reflexión na aula,
etc.

Recuperación: Os alumnos que non obteñan unha cualificación positiva na avaliación deberán realizar unha proba de
recuperación e obter unha puntuación mínima de 5. A proba de recuperación será de todos os contidos impartidos durante a
avaliación. Se o alumno non superara unha recuperación pero nas outras dúas avaliacións aprobara sen dificultade, faríase unha
media entre as notas dos tres trimestres. Se o alumno en cuestión tivera dúas avaliacións sen recuperar deberá facer a
recuperación final do mes de xuño.
Na circunstancia de clases non presenciais:
•
•
•

Tarefas propostas semanalmente (20 %).
Traballos dirixidos de investigación (20 %).
Presentacións dixitais (20 %).

Nestas actividades valorarase os contidos correctamente expostos (6 puntos), a limpeza e orde, con apartados e índice (2 puntos),
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inserción de gráficos ou imaxes (1 punto) e orixinalidade (1 punto). Este tipo de traballos deberá ser presentado dentro do prazo
establecido. A demora significará unha penalización dun punto por día. Máis dunha semana de demora signifirará un 0 nesa
actividade. As faltas de ortografía serán causa de penalización, chegando a 1 punto por cada 5 faltas. A omisión de apartados
significará 2 puntos de penalización por cada un e 1 punto menos por cada erro significativo.
• Formularios de Google ou outro tipo de proba online (20 %).
• Exposicións en vídeos (10 %).
• Actividades on line tipo Kahoot, Quizzi…(10 %).
Sempre terán máis peso as probas presenciais no caso de reclusión nun período do trimestre. A relación sería 60 % fronte ao 40 %
das probas non presenciais.
Unha media inferior a 5 terá como resultado o suspenso, que poderá ser recuperado mediante un traballo máis unha proba online
ou unha proba de recuperación no caso de volta á normalidade.

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.
Suxerimos o uso dos materiais seguintes:
- O libro do alumnado: Xeografía e Historia 4. Editorial Vicens Vives.
- Os recursos para o profesorado e a proposta didáctica, con actividades de reforzo e de ampliación.
- Os cadernos complementarios ao libro do alumnado.
- O libro dixital.
- Edmodo.
7. ANALISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL DE CADA AREA E MATERIA COA FINALIDADE
DE DETECTAR AS CARENCIAS E NECESIDADES DO ALUMNADO.
A proba de avaliación inicial consta de dúas partes:
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- A primeira é unha redacción na que se describa un feito histórico relevante que o alumnado coñeza. Dito feito pode ser de calquera época pero ten que se descrito con profundidade (cronoloxía, localización xeográfica, descrición do feito, causas, consecuencias, etc.). A redacción ten que ter un mínimo de 20 liñas.
- A segunda parte é unha proba escrita con preguntas de varios tipos (texto histórico para indicar a idea principal, realizar un resumo e destacar o vocabulario que se descoñece, un “relaciona” de protagonistas e feitos históricos, un “ordena cronoloxicamente”
de feitos históricos e indicar o século e o milenio ao que pertencen varias datas).
Os obxectivos son:
-Da primeira parte coñecer a expresión escrita, a correcta ortografía e caligrafía, así como a orde e curiosidade na escrita. Tamén
observar o seu coñecemento sobre feitos históricos e o interese sobre a materia.
-Da segunda parte observar os coñecementos teóricos previos sobre a materia, o coñecemento dos instrumentos de datación histórica e a capacidade de resumo e síntese de textos históricos.
Os resultados foron:
-Da primeira parte o nivel de expresión e ortografía varia bastante en función do grupo. En 4º A poderíase dicir que é medio alto
(hai varios alumnos con expresión boa e sen ningunha falta), mentres que en 4º B o nivel sería medio baixo (hai alumnos con erros
ortográficos graves e mala puntuación).
Os erros máis comúns están relacionados coas maiúsculas e a mestura de galego e castelán.
-Da segunda parte os resultados varían tamén en función do grupo. En 4º A existe un nivel medio alto (hai 3 alumnos que fan a
proba perfecta ou case perfecta), mentres que en 4º B o nivel é medio (as probas brillantes compensan as probas moi malas, sendo a maioría dun nivel medio).
Os erros máis frecuentes danse na ordenación cronolóxica dos feitos históricos.
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ECONOMÍA
4º ESO
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Introdución
A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre os axentes económicos e sociais son
cada día máis complexas.
A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos necesarios, e da distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade social.
Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos económicos e a linguaxe específica utilizada
por economistas e medios de comunicación para analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na análise
económica e empresarial, serve para potenciar destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas
para examinar de xeito crítico a sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o
rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar no coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a
saúde, a riqueza, o ambiente, etc. Proporciona importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo.
O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das restantes ciencias sociais. A materia de
4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía como ciencia e do papel dos axentes económicos. No
bloque 1 ("Ideas económicas básicas") recóllense aspectos relativos aos principios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica. No bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o papel e o funcionamento do/da axente de empresas
na economía. O seguinte bloque ("Economía persoal") está dedicado ao estudo da transcendencia das decisións económicas na
vida das persoas. O cuarto bloque ("Economía e ingresos e gastos do Estado") repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise dos seus ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego") repá-

116

Programación anual departamento de Ciencias Sociais. Curso 2021/2022

sanse os aspectos máis salientables da economía financeira e a súa repercusión na actividade económica e o nivel de emprego. E
para rematar, o bloque de "Economía internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía con especial fincapé nas repercusións da integración económica e a globalización.
A materia de Economía de 1º de bacharelato emprega un esquema mixto de presentación, herdado de deseños curriculares anteriores e baseado principalmente na análise da economía como ciencia, do papel dos axentes económicos e do funcionamento das
principais institucións económicas e os seus elementos.
Estrutúrase en sete bloques: no primeiro abórdase a o principal problema orixe da ciencia económica, a economía e a escaseza,
continuando coa organización da actividade económica para estudar a estrutura dos sistemas económicos; nun segundo bloque
("A actividade produtiva") descríbese a produción como principal actividade económica; no terceiro ("O mercado e o sistema de
prezos") repásase a principal institución na fixación de prezos e asignación de recursos; o seguinte bloque ("A macroeconomía")
céntrase na medición da actividade económica e no estudo do mercado de traballo; no quinto ("Aspectos financeiros da
economía") faise un repaso da vertente financeira da actividade económica; o sexto ("O contexto internacional da economía")
aborda a análise do sector exterior e dos fenómenos de integración económica e globalización; e, finalmente, no bloque titulado
"Desequilibrios económicos e o papel do Estado na económica", reflexiónase sobre o carácter cíclico da actividade económica e o
papel do Estado para mitigar e corrixir os desequilibrios xurdidos do funcionamento económico.
A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao fomento da mellora na calidade de vida, ao
progreso e ao benestar social. Os coñecementos económicos teñen cada día mías valor, pola importancia de contar cunha cidadanía formada e pola relevancia dunha boa administración dos recursos públicos.
O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias lingüísticas e de comunicación, matemática e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así como sentido da iniciativa e espírito emprendedor.
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1. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE EN RELACIÓN COS DISTINTOS BLOQUES DE CONTIDOS.
Economía. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Ideas económicas básicas
a
d
f

B1.1. Economía como ciencia: actividade B1.1. Explicar a economía como ciencia ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recur- CCL
económica e sociedade.
social e valorar o impacto permanente
sos e a necesidade de elixir e tomar CSC
das decisións económicas na vida das
decisións como as claves dos problemas
B1.2. Principios na toma de decisións
persoas.
básicos de calquera economía, e comeconómicas.
prende que todas as eleccións supoñen
B1.3. Escaseza, elección e asignación de
renunciar a outras alternativas e que
recursos. Custo de oportunidade.
todas as decisións teñen consecuencias.

ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e CAA
resolver problemas económicos, e CD
identifica as súas vantaxes, os seus
inconvenientes e as súas limitacións.

f
h
o

B1.4. O método na economía: modelos B1.2. Identificar a terminoloxía económi- ECB1.2.1. Comprende e utiliza correcta- CCL
económicos.
ca básica e o uso dos modelos económente termos da área da economía.
micos, e familiarizarse con eles.
B1.5. Fronteira de posibilidades de produción.
ECB1.2.2. Diferencia entre economía posi- CAA
tiva e economía normativa.
CSC
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Economía. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ECB1.2.3. Representa e analiza grafica- CD
mente o custo de oportunidade mediante CMCCT
a fronteira de posibilidades de produción.

a
f

B1.6. As relacións económicas básicas e B1.3. Tomar conciencia dos principios da ECB1.3.1. Representa as relacións que se CMCCT
a súa representación.
economía para aplicar nas relacións
establecen entre as economías domésti- CSC
económicas básicas cos condicionancas e as empresas.
tes de recursos e as necesidades.
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Economía. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos CMCCT
para interpretar problemas económicos CSC
provenientes das relacións económicas
do seu contorno.

Bloque 2. Economía e empresa
a
b
e
m

B2.1. A empresa e o/a empresario/a.
B2.1. Describir os tipos de empresas e as ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas CMCCT
formas xurídicas das empresas, e reladas empresas e relaciónaas coas esi- CSIEE
B2.2. Elementos, funcións e obxectivos
cionar con cada unha coas súas esixencias de capital para a súa constituda empresa.
xencias de capital e as responsabilidación e coas responsabilidades legais
B2.3. Clases de empresas.
des legais dos/das propietarios/as e
para cada tipo.
B2.4. Formas xurídicas da empresa.
xestores/as, así como as interrelacións
das empresas no seu contorno inmediato.
ECB2.1.2. Identifica e valora as formas CAA
xurídicas de empresas máis apropia- CD
das en cada caso, en función das características concretas, aplicando o
razoamento sobre clasificación das
empresas.
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Economía. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ECB2.1.3. Distingue os tipos de empre- CSIEE
sas e de empresarios/as que actúan no CSC
seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno máis próximo e
os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan.

a
f
e

B2.5. Proceso produtivo e factores produ- B2.2. Analizar as características princi- ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores CMCCT
tivos.
pais do proceso produtivo.
produtivos e as relacións entre produti- CSC
vidade, eficiencia e tecnoloxía.
B2.6. Sectores da actividade económica.

ECB2.2.2. Identifica os sectores económi- CD
cos, así como os seus retos e as súas CSC
oportunidades.
e
f

B2.7. Fontes de financiamento das em- B2.3. Identificar as fontes de financia- ECB2.3.1. Explica as posibilidades de CCL
presas. Novas formas de financiamenmento das empresas.
financiamento das empresas e diferen- CD
to.
cia o financiamento externo e o interno, CMCCT
a curto e a longo prazo, así como o
custo de cada unha e as implicacións
na marcha da empresa.
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Economía. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

e
f

B2.8. Ingresos e custos da empresa: B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os CD
clasificación.
estrutura de ingresos e custos dunha
custos dunha empresa, calcula o seu CMCCT
empresa, calculando o seu beneficio.
beneficio ou a súa perda, aplicando
B2.9. Resultados da empresa.
razoamentos matemáticos, e interpreta
os resultados.

a
e
f

B2.10. Obrigas fiscais das empresas.

B2.5. Diferenciar os impostos que afec- ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais CD
tan as empresas e a importancia do
das empresas segundo a súa forma CMCCT
cumprimento das obrigas fiscais.
xurídica e as actividades, e sinala o
funcionamento básico dos impostos e
as principais diferenzas entre eles.

ECB2.5.2. Valora a achega que para a CSC
riqueza nacional supón a carga impositiva que soportan as empresas.

Bloque 3. Economía persoal
d
e
f

B3.1. Orzamento persoal. Control de B3.1. Realizar un orzamento persoal dis- ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan CAA
ingresos e gastos.
tinguindo entre os tipos de ingresos e
financeiro persoal, identificando os CD
gastos, e controlar o seu grao de cumingresos e os gastos integrantes, e CMCCT
B3.2. Xestión do orzamento. Obxectivos
primento e as posibles necesidades de
realiza o seu seguimento.
e prioridades.
adaptación.
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Economía. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáti- CAA
cas na preparación e desenvolvemen- CD
to dun orzamento ou plan financeiro CMCCT
personalizado.

ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise CAA
que permiten comparar unha realidade CD
personalizada coas previsións estable- CMCCT
cidas.

a
d
m

B3.3. Planificación económico-financeira: B3.2. Decidir con racionalidade ante as ! ECB3.2.1. Comprende as necesidades ! CAA
necesidades económicas nas etapas
alternativas económicas da vida perde planificación e do manexo de ! CSIEE
da vida.
soal, e relacionalas co benestar propio
asuntos financeiros ao longo da vida.
e social.
Esa planificación vincúlase á previsión
realizada en cada etapa, de acordo
coas decisións tomadas e a marcha da
actividade económica nacional.

a
f

B3.4. Aforro e endebedamento. Os plans B3.3. Expresar unha actitude positiva ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia CAA
de pensións.
cara ao aforro, e empregar o aforro
do aforro e do control do gasto.
CSC
como medio para alcanzar diversos
B3.5. Risco e diversificación.
obxectivos.
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Economía. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconve- CAA
nientes do endebedamento, valorando o CSC
risco e seleccionando a decisión máis
axeitada para cada momento.

a
b
e
f
g

B3.6. O diñeiro.
B3.4. Recoñecer o funcionamento básico ECB3.4.1. Comprende os termos fundado diñeiro e diferenciar os tipos de conmentais e describe o funcionamento
B3.7. Contratos financeiros: contas e
tas bancarias e de tarxetas emitidas
das contas na operativa bancaria.
tarxetas de débito e crédito.
como medios de pagamento, e valorar
B3.8. Relacións no mercado financeiro:
a oportunidade do seu uso con garaninformación e negociación.
tías e responsabilidade.
B3.9. Implicacións dos contratos financeiECB3.4.2. Valora e comproba a necesiros. Dereitos e responsabilidades dos/
dade de interpretar as cláusulas dos
das consumidores/as no mercado ficontratos bancarios para coñecer os
nanceiro.
dereitos e as obrigas que se derivan
delas, así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando
se empregan procedementos telemáticos.

CCL
CMCCT

CCL
CAA
CD

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de CAA
negociación coas entidades financeiras CD
e analiza os procedementos de reclamación ante estas.
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Economía. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ECB3.4.4. Identifica e explica as modali- CCL
dades de tarxetas bancarias, así como CD
os elementos e os procedementos que CMCCT
garanten a seguridade na súa operativa.

e
f
g

B3.10. O seguro como medio para a co- B3.5. Coñecer o concepto de seguro e a ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica CAA
bertura de riscos. Tipoloxía de seguros.
súa finalidade.
os tipos de seguros segundo os riscos CCL
ou as situacións adversas nas etapas CMCCT
da vida.

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado
a
b
e
f
g
ñ

B4.1. Orzamentos públicos: ingresos e B4.1. Recoñecer e analizar a proceden- ECB4.1.1. Identifica as vías de onde pro- CMCCT
gastos do Estado.
cia das principais fontes de ingresos e
ceden os ingresos do Estado, así como CSC
gastos do Estado, e interpretar gráficos
as principais áreas dos gastos do Esonde se amose esa distribución.
tado, e comenta as súas relacións.

ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e CD
gráficos de contido económico relacio- CMCCT
nados cos ingresos e os gastos do
Estado.
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Economía. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económi- CMCCT
cos o comportamento dos ingresos e CSC
dos gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do
tempo.

ECB4.1.4. Describe o contido dos orza- CCL
mentos públicos e argumenta a nece- CSC
sidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.

a
e
f

B4.2. A débeda pública e o déficit público. B4.2. Diferenciar e explicar os conceptos ECB4.2.1. Comprende e expresa as dife- CCL
de débeda pública e déficit público.
renzas entre os conceptos de débeda CMCCT
pública e déficit público, así como a
relación que se produce entre eles.

a
c
d
e
f

B4.3. Desigualdades económicas e dis- B4.3. Determinar o impacto para a socie- ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos CCL
tribución da renda.
dade da desigualdade da renda e esda desigualdade da renda e os instru- CMCCT
tudar as ferramentas de redistribución
mentos de redistribución desta.
CSC
da renda.
ECB4.3.2. Interpreta gráficos representa- CAA
tivos da distribución da renda
CD
CMCCT
Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego
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Economía. 4º de ESO
Obxectivos
a
c
e
f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B5.1. Tipos de xuro.
B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos ECB5.1.1. Describe as causas da inflade xuro, inflación e desemprego, analición e valora as súas principais reperB5.2. Inflación.
zar as relacións entre elas e interpretar
cusións económicas e sociais.
B5.3. Consecuencias dos cambios nos
datos
e
gráficos
vinculados
con
esas
tipos de xuro e inflación.
magnitudes.
B5.4. Desemprego: clasificación e consecuencias.
ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos
tipos de interese e as consecuencias
da súa variación para a marcha da
economía.

Competencias clave
CCL
CSC

CCL
CMCCT
CSC

ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e CD
gráficos de contido económico relacio- CMCCT
nados cos tipos de xuro, inflación e
desemprego.

a
c
e
f

B5.5. Causas do desemprego e políticas B5.2. Valorar opcións de políticas macro- ECB5.2.1. Describe as causas do CCL
contra o desemprego. O desemprego
económicas para facer fronte ao
desemprego e valora as súas princi- CMCCT
en Galicia.
desemprego.
pais repercusións económicas e so- CSC
ciais.
B5.6. Perspectivas da ocupación.
ECB5.2.2. Analiza os datos de desem- CD
prego en España e as políticas contra CSC
o desemprego.
ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e CAA
tendencias de emprego.
CD
Bloque 6. Economía internacional
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Economía. 4º de ESO
Obxectivos
a
e
f
m

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

B6.1. Globalización económica.
B6.1. Valorar o impacto da globalización ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión CAA
económica, do comercio internacional
das economías de todos os países do CSC
B6.2. Comercio internacional.
e dos procesos de integración económundo e aplica a perspectiva global
B6.3. Integración económica e monetaria
mica
na
calidade
de
vida
das
persoas
e
para emitir xuízos críticos.
europea.
no ambiente.
B6.4. Economía e ambiente: sustentabilidade.
ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifi- CCL
can o intercambio económico entre CSC
países e que inflúen nel.

ECB6.1.3. Analiza e presenta acontece- CAA
mentos económicos contemporáneos CD
no contexto da globalización e o co- CSC
mercio internacional.

ECB6.1.4. Recoñece e enumera vanta- CCL
xes e inconvenientes do proceso de CD
integración económica e monetaria da CSC
Unión Europea.

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os proble- CAA
mas ambientais e a súa relación co CSC
impacto económico internacional, e
analiza as posibilidades dun desenvolvemento sustentable.
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1.1. RELACIÓN DE APRENDIZAXES ESENCIAIS NON IMPARTIDOS O CURSO PASADO
Contidos relacionados cos bloques 5 e 6: Inflación, tipos de xuro, repercusións. O desemprego, as súas causas e as políticas
para combatilo. Globalización e comercio internacional.
Criterios de avaliación:
• Recoñecer e analizar a procedencia das principais fontes de ingresos e gastos do Estado, e interpretar gráficos onde se amose
esa distribución.
• Diferenciar e explicar os conceptos de débeda pública e déficit público.
• Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, inflación e desemprego, analizar as relacións entre elas e interpretar datos e gráficos
vinculados con esas magnitudes.
Estándares de aprendizaxe:
• Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as
súas relacións.
• Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais.
• Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha da economía.
• Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit público, así como a relación que se produce
entre eles.

2. TEMPORALIZACIÓN:

1º Trimestre: Bloques 1 e 2.
2º Trimestre: Bloques 3 e 4.
3º Trimestre: Bloques 5 e 6.
3. OBXECTIVOS DA MATERIA DE ECONOMÍA

1. Recoñecer a escaseza de recursos e a necesidade de escoller e tomar decisións como as claves dos problemas básicos de
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toda economía e comprender que toda elección supón renunciar a outras alternativas e que toda decisión ten consecuencias.
2. Diferenciar formas diversas de abordar e resolver problemas económicos e identificar as súas ventaxas e inconvintes, así
como as súas limitacións.
3. Comprender e empregar correctamente diferentes términos da área de Economía.
4. Diferenciar entre economía positiva e economía normativa.
5. Representar e analizar gráficamente o coste de oportunidade mediante a Fronteira de Posibilidades de Producción.
6. Representar as relacións que se establecen entre as economías domésticas e das empresas.
7. Aplicar razonamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas do seu entorno.
8. Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas e relacionalas coas exigencias requeridas de capital para a súa
constitución e responsabilidades legais para cada tipo.
9. Valorar as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso en función das características concretas aplicando o
razonamento sobre clasificación das empresas.
10. Identificar os diferentes tipos de empresas e empresarios que actúan no seu entorno, así como a forma de interrelacionar co
seu ámbito máis cercano e os efectos sociais e medioambientales, positivos e negativos, que se observan.
11. Indicar os distintos tipos de factores productivos e as relacións entre productividade, eficiencia e tecnoloxía.
12. Identificar os diferentes sectores económicos, así como os seus retos e oportunidades.
13. Explicar as posibilidades de financiación do día a día das empresas diferenciando a financiación externa e interna, a corto e a
longo prazo, así como o coste de cada unha e as implicacións na marcha da empresa.
14. Diferenciar os ingresos e costes generales dunha empresa e identificar o seu beneficio ou perda, aplicando razonamentos
matemáticos para a interpretación de resultados.
15. Identificar as obligacións fiscais das empresas segundo a actividade, sinalando o funcionamento básico dos impostos e as
principais diferenzas entre eles.
16. Valorar a aportación que supón a carga impositiva á riqueza nacional.
17. Elaborar e realizar un seguimento a un presuposto ou plan financieiro personalizado, identificando cada un dos ingresos e
gastos.
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18. Utilizar ferramentas informáticas na preparación e desenrolo dun presuposto ou plan financieiro personalizado.
19. Manexar gráficos de análise que lle permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións establecidas.
20. Comprender as necesidades de planificación e de manexo dos asuntos financieiros ó longo da vida. Dita planificación
vincúlase á previsión realizada en cada unha das etapas de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade
económica nacional.
21. Coñecer explicar a relevancia do aforro e do control do gasto.
22. Analizar as vantaxes e inconvintes do endebedamento, valorando o risco, e seleccionar a decisión máis adecuada para cada
momento.
23. Comprender os termos fundamentais e describir o funcionamento na operativa coas contas bancarias.
24. Valorar e comprobar a necesidade de ler detidamente os documentos que presentan os bancos, así como a importancia da
seguridade cando a relación prodúcese por Internet.
25. Recoñecer o feito de que se poden negociar as condicións que presentan as entidades financieiras e analizar o procedemento
de reclamación ante as mesmas.
26. Identificar e explicar as distintas modalidades de tarxetas que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera
con tarjetas.
27. Identificar e diferenciar os distintos tipos de seguros según os riscos ou situacións adversas nas diversas etapas da vida.
28. Identificar as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos gastos do Estado, e comentar as
súas relacións.
29. Analizar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e gastos do Estado.
30. Distinguir nos diferentes ciclos económicos o comportamento dos ingresos e gastos públicos, así como os efectos que se
poden producir ó longo do tempo.
31. Comprender e expresar as diferencias entre os conceptos da débeda pública e déficit público, así como a relación que se
producen entre eles.
32. Coñecer e describir os efectos da desigualdade da renta e os instrumentos de redistribución da mesma.
33. Describir o fenómeno do desemprego e valorar os seus principais repercusións económicas e sociais.
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34. Valorar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de interese, inflación e desemprego.
4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Descripción do modelo competencial
Na descripción do modelo competencial inclúese o marco de descriptores competenciais, no que aparecen os contidos
reconfigurados dende un enfoque de aplicación que facilita o entrenamento das competencias; recordemos que estas non se
estudan, nin se ensinan: entrénanse.
Para elo, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante
metodoloxías de aula activas.
Abordar cada competencia de maneira global en cada unidade didáctica é imposible; debido a elo, cada unha destas divídese en
indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que permiten describila dunha maneira máis
precisa; dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que ditos indicadores divíidanse, á
súa vez, no que se denominan descriptores da competencia, que serán os que «describan» o grado competencial do alumnado.
Por cada indicador de seguimento encontraremos entre dous e catro descriptores, cos verbos en infinitivo.
En cada unidade didáctica cada un destes descriptores concrétase en desempeños competenciais, redactados en terceira
persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto específico da competencia que se pode entrenar e avaliar
de maneira explícita; é, por tanto, concreto e obxetivable. Para o seu desenrolo, partimos dun marco de descriptores
competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as asignaturas e cursos da etapa.
Na área de Economía
Na área de Economía incidiremos no entrenamento de todas as competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos
descriptores máis afins á área.
Competencia en comunicación lingüística
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Está vinculada coas prácticas sociais que permiten ao individuo comportarse como axente comunicativo que produce e recibe
mensaxes a través da língua con distintas finalidades. É un instrumento fundamental para a socialización que vai a permitir o
exercicio activo da cidadanía, o desenrolo dun espíritu crítico, o respeto aos dereitos humanos e o pluralismo, a concepción do
diálogo como ferramenta primordial para a convivencia e a resolución de conflictos. Nesta asignatura porase de manifesto esta
competencia para que o alumnado coñeza e empregue correctamente diferentes términos relacionados coa área de Economía.
Competencia matemática e competencias básicas na ciencia e tecnoloxía
Estas competencias esixen conductas e toma de decisións personais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e a visión
razonada e razonable das persoas. A competencia matemática que implica a capacidade de aplicar o razonamento matemático
para describir, interpretar r predecir distintos fenómenos no seu contexto a través das áreas relativas ós números, a álxebra, a
xeometría e a estadística, vai ser ampliamente utilizada na nosa disciplina, posto que grande parte dos acontecementos
económicos son abordados mediante a realización de cálculos, gráficos e expresións alxebraicas. En concreto, utilizarase esta
competencia matemática para analizar gráficamente o coste de oportunidade, coñecer as distintas formas de financiación das
empresas, elaborar presupostos personalizados e utilizar instrumentos gráficos para a súa representación, coñecer cuantitativa e
gráficamente os ingresos e gastos do Estado, e valorar os datos e gráficos relacionados con diferentes magnitudes como os tipos
de interés, a inflación e o desemprego.

Competencia dixital
Implica o uso creativo, crítico e seguro das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, de tal xeito que permite adquirir
habilidades e actitudes necesarias para ser competente nun entorno dixital. A nosa materia vai axudar á consecución desta
competencia por canto a maior parte da información que se utiliza no ámbito económico obtense de páxinas web e outras fontes
de Internet. O alumnado utilizará programas informáticos para a elaboración de gráficas e análises de datos económicos,
elaboración de presupostos e planes financieiros individualizados e tambén na elaboración e presentación de traballos, tanto
personais como grupais.
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Competencia de aprender a aprender
Resulta imprescindible para a aprendizaxe permanente e caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na
aprendizaxe. En economía o mundo que estudiamos é moi cambiante, polo que os alumnos e as alumnas deberán ser capaces de
asimilar novos coñecementos e situacións que so desarrollando esta competencia poderían adquirir.
Competencias sociais e cívicas
Implican a habilidade e capacidade para empregar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade e para interpretar fenómenos e
problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados.
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo que desarrolla actitudes e valores como a integridade e a
honestidade. O coñecemento dos efectos sociais e medioambientais das empresas, o funcionamento básico dos impostos, a
relevancia social do aforro e a inversión, o coñecemento dos efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución
da mesma, as causas do desemprego e as súas principais repercusiones económicas permitirán aos alumnos e ás alumnas
acadar as destrezas, actitudes e valores implícitos nesta competencia.
Competencia cívica
Baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, ciudadanía e dereitos civís, todos eles
necesarios para comprender e entender as experiencias colectivas e a organización e o funcionamiento do pasado e do presente
das sociedades e en particular da organización económica das mesmas. Nun mundo tan globalizado, onde o fenómeno migratorio
é tan importante, será preciso desarrollar un espíritu aberto, positivo e solidario respecto a outras culturas que, cada vez máis,
vanse incorporando á nosa.
Competencia sentido de iniciativa e espíritu emprendedor
Implica a capacidade de transformar as ideas en actos, permitindo o aproveitamiento de novas oportunidades que inclúe a
conciencia dos valores éticos relacionados. Nesta materia desarrollaranse as capacidades integradas nesta competencia a través
dos seguintes contidos: as decisións básicas da economía, o coñecemento das relacións entre as economías domésticas e as
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empresas, a empresa e o empresario, as distintas formas xurídicas das empresas, o risco e a necesidade de diversificación, a
capacidade para recoñecer oportunidades existentes para actividades comerciais e profesionais, e a capacidade de negociación
nas distintas operacións mercantís e financieiras.
Nesta competencia pode ser a que máis se desenrole na nosa materia posto que inclúe a capacidade de comprensión das liñas
xerais que rixen o funcionamiento económico das sociedades, a organización e os procesos empresariais, así como a postura ética
das organizacións.
5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

- Os alumnos realizarán dúas probas escritas en cada avaliación. Nelas se actividades que impliquen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A identificación e a explicación dos conceptos básicos, expresados de forma correcta e significativa.
Actividades cotiás, exercicios nos que se teña en conta: a aplicación da información estudada (determinación de exemplos,
relacións entre o tratado e outras informacións).
A resolución de exercicios e problemas identificando os datos e variables así como a súa interpretación económica.
A síntese da información esencial por medio de diferentes técnicas: esquemas, resumos, mapas.
A valoración de determinadas informacións de tipo económico: veracidad dos datos, relevancia, consistencia dos
argumentos.
A elaboración de comentarios que impliquen unha posición persoal e comprometida ante os temas estudados.
Análise das realizacións dos alumnos: caderno de exercicios, glosario de términos, traballos individuais ou de equipo, labor
de recolleita de noticias de prensa.
As intervencións na actividade titulada: A noticia económica da semana. Todas as semanas anímase aos alumnos a que
expoñan en público unha noticia da actualidade económica.
Desenvolvemento dun traballo de investigación, realizado en parellas, que deberá expoñerse ante os compañeiros. Os
traballos axustaranse a temas de actualidade que estean nos medios de comunicación.
Cuestións orais, mediante preguntas en clase, corrección dos exercicios de casa, e outros máis orientados a coñecer as
súas opinións, os seus valores.
O interese na materia e a participación na clase.

- As cualificacións resultarán da integración dos aspectos anteriores de acordo coas seguintes criterios: A nota do exame
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constituirá o 50% da cualificación final. 40%: Traballos e presentacións: A puntualidade nas entregas, a orde, a limpeza,
claridade, creatividade e personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal e dominio do vocabulario específico serán tidas
en conta tanto nas presentacións orais como nos traballos escritos. 10% relativo ás actitudes desenvolvidas en clase: iniciativa,
interese, participación, cooperación con outros compañeiros.
- Os alumnos que suspendan a avaliación farán unha proba recuperación que inclua os contidos da mesma.
Na circunstancia de clases non presenciais:
- Tarefas propostas semanalmente (40%).
- Comentario de noticias económicas e presentacións dixitais relacionadas con ditas noticias (40%).
- Exposición en vídeo do comentario das noticias económicas (20%).
Sempre terán máis peso as probas presenciais no caso de reclusión nun período do trimestre. A relación sería 60 % fronte ao 40 %
das probas non presenciais.
Unha media inferior a 5 terá como resultado o suspenso, que poderá ser recuperado mediante un traballo máis unha proba online
ou unha proba de recuperación no caso de volta á normalidade.
6. METODOLOXÍA

Empregaranse diferentes metodoloxías:
-

Realización de exercicios e actividades nas sesións de aula.
Traballos individuais e grupais
Realización dun proxecto de negocio a elaborar ao long odo 2º trimestre.

7. RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS

Os recursos didácticos que se utilizarán ao longo do curso serán:

- Material elaborado polo profesor da materia. Non hai ningún libro de texto.
- Fotocopias dos materiais outros textos e manuais.
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- Artigos sobre economía de prensa, prensa dixital, e publicacións.
- Vídeos e outros recursos multimedia.
8. ANALISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL DE CADA AREA E MATERIA COA FINALIDADE
DE DETECTAR AS CARENCIAS E NECESIDADES DO ALUMNADO.
A proba de avaliación inicial é a seguinte:
De xeito oral, buscar a resposta de cada alumna a varias preguntas anotando parte das respostas na pizarra:
- Que é a economía? Buscar unha definición conxunta.
- Elaborar unha pirámide de necesidades, de máis a menos importantes.
- Que é un sistema económico?
- Que é o comunismo? Que é o capitalismo? Observando a realidade ver cal é o maioritario no mundo actualmente.
- Que significan micro e macroeconomía?
De xeito escrito, anotar e redactar as conclusións e respostas que se foron dando ás preguntas formuladas, entregando o resultado final ao profesor.
Os obxectivos son:
Observar a expresión oral das alumnas, a capacidade de escoita e participación no debate/traballo conxunto para establecer a pirámide de necesidades. Valorar os coñecementos teóricos previos, de aspectos xerais e conceptuais da materia, así como o coñecemento económico do mundo actual. Por último coñecer a expresión escrita, a ortografía e caligrafía das alumnas.
Os resultados foron positivos na expresión oral, na participación e elaboración de definicións conxuntas. Porén, os coñecementos
previos eran escasos, tendo que participar o profesor en exceso, para poder chegar á resposta de moitas das preguntas propostas.
Hai que ter en conta que é unha materia nova, e talvez, isto explique estes resultados.
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Iniciación á Actividade
Emprendedora e Empresarial
4º ESO
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INTRODUCIÓN
O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, a disposición positiva para a innovación e o cambio, a confianza en si mesmo/a, a motivación de logro, o liderado, a aceptación do fracaso como fonte de experiencia, e as actitudes de cooperación e de traballo en equipo. Todas as persoas terán que emprender na súa vida persoal e laboral, terán que innovar e procurar novas respostas, no mundo globalizado e cambiante ao que se enfrontan, aínda que non todas
logran levar a cabo un proxecto empresarial propio.
Formar cidadáns e cidadás capaces de asumir riscos, ser innovadores/as, con posibilidade de negociación e pensamento estratéxico, e con capacidade para o emprendemento constitúe o reto desta materia. Inclúe aspectos teóricos e prácticos orientados a
preparar o alumnado para unha cidadanía responsable e para a vida profesional; axuda ao coñecemento das actividades e das
necesidades das persoas emprendedoras, persegue que poidan responsabilizarse da súa propia carreira e do seu camiño persoal
de formación, e da toma das decisións clave na súa vida, ademais da posibilidade de crear un negocio propio ou actuar como innovadores/as no traballo dentro dunha organización.
A estrutura desta materia consta de tres grandes bloques: o primeiro, titulado "Autonomía persoal, liderado e innovación", está centrado na descrición das calidades e as destrezas persoais asociadas á iniciativa emprendedora, no repaso das decisións sobre o
itinerario vital e a actuación como futuro/a traballador/a; no segundo bloque, "Proxecto de empresa", repásanse as principais áreas
e funcións da empresa co obxecto de pór en marcha o proxecto empresarial xurdido da idea de negocio xerado previamente; e
para finalizar, un bloque que baixo o título de "Finanzas" analiza as alternativas con que conta a empresa para elixir a súa forma
xurídica, as fontes de financiamento do seu proxecto empresarial,a necesidade de planificar as necesidades financeiras e as obrigas fiscais e prever a evolución do negocio, garantindo a súa viabilidade.
Esta materia contribúe ao desenvolvemento, ademais, da competencia de sentido de iniciativa emprendedora e espírito emprendedor, que incide na consecución do benestar económico e social da comunidade, así como das competencias de comunicación
lingüística e matemática, e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, dixital, sociais e cívicas, e a competencia de aprender a aprender.
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1. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
EN RELACIÓN COS DISTINTOS BLOQUES DE CONTIDOS.
TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS.
TEMPO AVALIADO PARA O CURSO 2020-2021 CONSTA DE 33 SEMANAS, CUN TOTAL DE 172 DÍAS LECTIVOS:
1ª AVALIACIÓN = 11 SEMANAS
2ª AVALIACIÓN = 11 SEMANAS
3ª AVALIACIÓN = 11 SEMANAS

TRIMESTRE

1º

BLOQUES

UNIDADE DIDÁCTICA

1. AUTOCOÑECEMENTO. O
AUTONOMÍA PERSOAL, LI- ITINERARIO FORMATIVO E
PROFESIONAL.

SEMANAS
4

DERADO E
INNOVACIÓN.

2. AS RELACIONES LABORAIS

5

3. A INICIATIVA EMPRENDEDORA

4

4. O PROXECTO EMPRENDEDOR

3
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2º

3º

PROXECTO DE EMPRESA

Finanzas

5. A información na empresa

4

6. O emprendemento e o
mercado
7. A constitución da empresa

3

8. As fontes de financiación

4

9. O estudo económicofinancieiro de la empresa

3

10. OS IMPOSTOS

3

3

1.2. RELACIÓN DE APRENDIZAXES ESENCIAIS NON IMPARTIDOS NO CURSO PASADO.
Corresponde cos contidos relacionados co proxecto emprendedor; comercialización, márketing, financiación da empresa
e impostos.
Criterios de avaliación:
• Realizar actividades de produción e comercialización propias da empresa proxectada, aplicando técnicas de comunicación e traballo en equipo.
• Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de cada forma xurídica, incluíndo as externas e internas, e valorar
as máis axeitadas para cada tipo e momento no ciclo de vida da empresa.
Estándares de aprendizaxe:
• Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan de comunicación
en internet e en redes sociais, aplicando os principios do márketing.
• Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa, e distingue as principais partidas relacionadas
nun balance de situación.
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2. OBXECTIVOS RELACIONADOS CO CURRÍCULUM DA MATERIA
1. Investigar sobre os intereses e calidades persoais en relación aos requirimentos dos distintos postos de traballo e actividades
empresariais.
2. Ir tomando decisións sobre o itinerario profesional propio en relación aos seus intereses e calidades persoais previamente investigados e relacionados co emprego.
3. Coñecer os dereitos e os deberes laborais dos traballadores, así como a acción do Estado e da Seguridade Social na protección
das persoas empregadas e a necesidade da prevención dos riscos laborais.
4. Crear un proxecto de empresa, identificando os distintos factores que inciden sobre a mesma, así como a incidencia desta sobre
a sociedade. Importancia dunha empresa como axente de produción de bens e servizos, contorna empresarial, estrutura interna
dunha empresa, entre outros.
5. Ser capaces de recompilar información e tramitala de forma adecuada podendo facer fronte aos requirimentos en termos de
trámites a cumprimentar e trasladar á Administración Pública.
6. Manexar programas, a nivel básico de usuario, de xestión de clientes, provedores, entre outros.
7. Aplicar principios de márketing tendentes a conseguir o obxectivo de supervivencia da empresa.
8. Desenvolver unha capacidade e talante negociador.
9. Coñecer as distintas formas xurídicas de empresa e ser conscientes da prescrición legal de adoptar unha delas, unha vez constituída a empresa. Así como saber os distintos requisitos asociados a cada unha delas.
10. Desempeñar tarefas de produción e comercialización de acordo a un plan previamente establecido e recolleito por escrito.
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11. Levar a cabo a avaliación dos resultados en consecuencia cos plans fixados.
12. Identificar as distintas fontes de financiamento distinguindo as propias das alleas e as posibilidades de obtención deste financiamento a través dunha Administración pública nacional ou europea.
13. Determinar os investimentos necesarios analizando as distintas partidas recollidas nun Balance de Situación.
14. Coñecer as obrigacións fiscais e de Seguridade Social para cumprir coas obrigacións legalmente establecidas.
3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
BL1.1: 1. Recoñecer intereses e habilidades de autoconciencia, autorregulación e motivación asociada á iniciativa emprendedora e
diferenciar os requirimentos dos diferentes desempeños laborais: funcionarios, profesionais liberais, profesionais técnicos, académicos, etc., ademais de diferenciar as actividades empresariais por sectores.
BL1.2. Crea o teu propio itinerario vital tendo en conta a carreira a carreira e as posibilidades de emprego e traballo autónomo relacionándoa habilidades e intereses persoais e diferentes alternativas de formación técnica e académica ao longo da vida.
BL1.3. Organizar un equipo de traballo distribuíndo responsabilidades e xestionando recursos para que todos os seus membros
participen e alcancen obxectivos comúns, inflúen positivamente nos demais xerando implicación na tarefa e utilizar o diálogo igual
para resolver conflitos e discrepancias actuando de forma responsable e ética.
Competencias clave do primeiro bloque 1: CSC, SIEP, CAA, CD, CCL.

BL2.1. Crea un proxecto empresarial na aula describindo características internas e a súa relación co contorno así como a súa función social, identificando os elementos que conforman a súa rede loxística como provedores, clientes, sistemas e redes de produción e comercialización de almacenamento entre outros.
BL2.2. Describir as distintas formas xurídicas das empresas, relacionando en cada unha delas as responsabilidades legais así
como con requirimentos de capital escollendo o máis axeitado.
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BL2.3. Enumere os diferentes procedementos para configurar un empresa clasificándoos segundo a administración onde se leven
a cabo e recolla as distintas subvencións para a creación de empresas empregando os medios telemática.
BL2.4. Describe as actividades de produción e comercialización propias do proxecto da empresa creado.
BL2.5. Organiza a información das distintas áreas do proxecto empresa que aplica os métodos correspondentes á tramitación
documental empresarial.
BL2.6. Participar en equipos de traballo para acadar obxectivos comúns asumindo funcións diversas de xeito eficaz e responsable,
apoiando compañeiros de clase mostrando empatía e recoñecendo a súa contribucións e empregue o diálogo igual para resolverconflitos e discrepancias.
Competencias clave do bloque 2: CSC, SIEP, CAA, CCL.

BL3.1. Enumera os principais investimentos do proxecto empresarial clasificándoos segundo a súa situación nun balance.
BL3.2. Identificar as distintas fontes de financiamento das empresas e compara os diferentes produtos financeiros do mercado
seleccionando o máis adecuado para o proxecto.
BL3.3. Diferenciar os impostos que afectan ás empresas, a súa temporalización pago e argumentar sobre a importancia da súa
contribución para o ben común.
BL3.4. Empregar con eficacia as Tecnoloxías da Información e Comunicación no proceso de aprendizaxe, para buscar, seleccionar
e organizar información relacionada co contido do curso, comunicando os resultados e as conclusións no soporte máis axeitado.
Competencias clave do bloque 3: CMCT, SIEP, CSC, CD, CAA, CCL, CEC.

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1. Identificar as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación das persoas con iniciativa emprendedora.
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2. Identificar as normas e institucións que interveñen nas relacións entre traballadores e empresarios, relacionándoas co funcionamento do mercado de traballo.
3. Distingue os dereitos e obrigas que se derivan das relacións laborais, comprobándoos nos contratos de traballo e nos documentos de negociación colectiva.
4. Describe as bases do sistema de seguridade social, así como as obrigas dos traballadores e empresarios dentro del, avaliando a
súa acción protectora fronte ás diferentes continxencias cubertas e describindo as prestacións mediante buscas en sitios web
institucionais.
5. Determinar a oportunidade dun proxecto empresarial identificando as características e participando na actividade que desenvolve.
6. Identificar as características internas e externas do proxecto empresarial, así como o proxecto empresarial, así como os elementos que conforman a súa rede: mercado, provedores, clientes, sistemas de produción e / ou comercialización, almacenamento e
outros.
7. Transmite información entre as distintas áreas e aos clientes internos e externos do proxecto da empresa, recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e negociación e aplicando o tratamento axeitado do protocolo a través de medios telemáticos e
presenciais.
8. Crear materiais de difusión e publicidade para os produtos e / ou servizos do proxecto empresarial incluíndo un plan de comunicación aplicando os principios da mercadotecnia.
9. Realiza tarefas de produción e / ou mercadotecnia na toma de decisións do proxecto empresarial.
10.Distingue as distintas formas xurídicas das empresas que o relacionan cos requisitos de capital e as responsabilidades que son
adecuadas para cada tipo.
11.Determinar os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa distinguindo as principais partidas relacionadas nun balance.
12.Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento externo e interno, a curto e longo prazo, así como o custo dun e
as implicacións no funcionamento da empresa.
13.Presenta un estudo de viabilidade económica financeira a medio prazo do proxecto da empresa aplicando as condicións reais
dos produtos financeiros analizados e as previsións de vendas segundo un estudo do contorno a través dunha aplicación informática tipo folla de cálculo que manexa ratios financeiros básicos.
14.Identificar as obrigas tributarias das empresas segundo a actividade, indicando o funcionamento básico de IAE, IVE, IRPF e IS,
indicando as principais diferenzas entre elas e valorando a contribución que representa a carga tributaria.
15.Determina o concepto de emprendedor identificando as súas características persoais, os tipos de emprendedores e a contribución social das empresas ao seu contorno..
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5. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LING ÍSTICA ( CCL)
Os alumnos aprenderán unha terminoloxía económica presente nos medios de comunicación e en diferentes tipos de documentos.
COMPETENCIA MATEMÁTICA ( CMCT)
Na materia empréganse diferentes recursos vinculados á competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
como o estudo de datos estatísticos sinxelos para comprender os fenómenos económicos, a resolución de problemas básicos para
a toma de decisións financeiras ou a redacción de orzamentos persoais ou de proxectos emprendedores nos que se profunda nas
relacións entre recursos e necesidades na vida cotiá, a través desta materia, incorporarase unha perspectiva social do impacto das
actividades humanas sobre o medio físico e sensibilizarase sobre a responsabilidade das condutas dos axentes económicos en
asuntos como o consumo responsable, a contaminación ou a explotación económica dos recursos naturais.
COMPETENCIA DIXITAL (CD)
Concretárase no acceso a datos de diferente tipo, na súa presentación en formatos diversos e na exposición persoal e na difusión
na rede de traballos referidos a asuntos económicos ou proxectos emprendedores.
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER ( CAA)
O sentido último da materia é a súa aplicación práctica e concreta a diferentes situacións sociais e persoais, en diferentes momentos do tempo e lugares, por tanto aplicable a multitude de contextos e plenamente vinculada con esta competencia.
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC)
A súa metodoloxía científica e todos os seus contidos están orientados á profundización na análise crítica da dimensión económica
da realidade social para o exercicio da cidadanía activa e responsable;

Ü
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SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR ( SIEP)
A materia facilita coñecementos científicos para a planificación, organización, execución e avaliación de proxectos emprendedores
tanto empresariais, que permitan xerar emprego e benestar e que son necesarios para transformar aspectos da realidade social
moralmente problemáticos como a desigualdade na distribución da renda e a riqueza, a discriminación das persoas ou o respecto
á contorna natural.
COMPETENCIA CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)
Na materia ten un valor fundamental propoñer solucións creativas e innovadoras a problemas económicos ou sociais cotiáns.
6. METODOLOXÍA
É esta unha materia eminentemente práctica, que debe favorecer:
• As técnicas de búsqueda, recompilación organizarción e exposición da información. Farase fincapé no rigor do analise.
• A observación e a análise do contexto social, cultural e económico. Partir da realidade inmediata, do concello, comarca relacionada coa actividade empresarial. Analizaranse casos concretos de emprendedores.
• Habilidades sociais básicas para non só a continuación dos estudos senón a súa futura inserción no mundo laboral, como empresario ou traballador por conta allea.
• A capacidade dixital: Recursos on line sobre emprendemento, uso de redes sociais, presentacións, aplicacións, introduciráselles
na lectura de prensa relacionada coa economía. O desenvolvemento das técnicas de exposición, de presentación de posibles
ideas emprendedoras.
• O realismo, o rigor na formulación das ideas. Ensinar a planificar e organizar o traballo. A asunción de responsabilidades. O espíritu crítico, a confianza en si mesmo, iniciativa persoal e a capacidade para comprender e asumir riscos.
• A axuda ao alumno no reto de identificar unha oportunidade e loitar por ela para crear un valor que xere beneficios para o seu
contorno e para si mesmo.
6. RECURSOS DIDÁCTICOS
• Debates e discusións. Técnicas de dinámica de grupos.
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• Recursos e materiais escritos:
O feito ser esta unha materia impartida a un grupo pouco numeroso determina que non se prescriba ningún libro de texto.Usaranse:
- Apuntamentos elaborados polo profesor.
- Fotocopias.
- Ordenador, páxinas web, vídeos, prensa, aplicacións e software para elaboración de traballos e exercicios interactivos.
- Documentais e películas relacionados cos temas.
- Diversas dinámicas de grupos para favorecer o debate.
7. AVALIACIÓN
O obxecto fundamental e coñecer o grao en que se conseguiron os obxectivos sinalados, e, no caso de que se presenten desviacións, serviranos de ferramenta básica para introducir as medidas correctoras.
O sistema valorativo terá carácter continuo, mediante un seguimento exhaustivo das actividades realizadas, as actitudes e intereses mostrados polo alumnado e a través da realización de probas periódicas, así como a evolución da creación dunha empresa
ao longo de gran parte do curso, que permitirán detectar o seu progreso continuo.
Instrumentos e criterios de avaliación
-A avaliación inicial para comprobar o grao de coñecemento previo dos contidos. Pode facerse mediante unha breve enquisa oral
ou escrita, a través dunha ficha de avaliación inicial.
- Caderno do profesor que rexistra os items de sempre: casistencia, rendemento en tarefas propostas, participación, conduta, resultados das probas e traballos, etc. Para completar o caderno do profesor será necesaria unha observación sistemática e análise
de tarefas: Participación de cada alumno ou alumna nas actividades da aula, que son un momento privilexiado para a avaliación de
actitudes. O uso da correcta expresión oral será obxecto permanente de avaliación en toda clase de actividades realizadas polo
alumno.
- Caderno de clase, no que o alumno anota os datos das explicacións, as actividades e exercicios propostos.
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- Análise e avaliación das producións dos alumnos: Monografías, resumos. traballos de aplicación e síntese, individuais ouen grupo. A procura da correcta expresión escrita e oral será obxecto permanente de avaliación en toda clase de actividades realizadas
polo alumno.
- A comunicación oral a través de exposición de temas, debates, postas en común.
- Probas obxectivas escritas.
- De información: con elas pódese medir a aprendizaxe de conceptos, a memorización de datos importantes, etc.
- De elaboración: avalían a capacidade do alumno para estruturar con coherencia a información, establecer interrelacións entre
factores diversos, argumentar loxicamente, etc.
- A realización dun proxecto emprendedor.
A partir dos instrumentos anteriores o docente obterá unha cualificación que debe ser igual ou maior que 5 para superar a materia.
En cada avaliación haberá unha proba escrita que suporá o 50% da puntuación na avaliación. A realización de todos os traballos,
un 40 %, e pola participación na clase, un 10 %.
Os alumnos que non acaden o resultado mínimo esixido realizarán unha proba escrita global así como a presentación do proxecto
emprendedor (na fase traballada no trimestre), requisito imprescindible para aprobar a materia.
Os alumnos que non acaden os obxectivos na convocatoria ordinaria de xuño realizarán unha proba escrita de toda a materia na
convocatoria extraordinaria de setembro.
Igualmente deben presentar o seu proxecto emprendedor.
En situación dominadas polas clases non presenciais:
- Tarefas propostas semanalmente (20%).
- Realización das actividades correspondentes ao proxecto de empresa -tanto en formato word coa información detallada como a
parte correspondente á presentación dixital de dito proxecto- (60%).
- Exposición en vídeo da presentación oral do proxecto de empresa (20%).
Sempre terán máis peso o traballo presenciail no caso de reclusión nun período do trimestre. A relación sería 60 % fronte ao 40 %
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das probas non presenciais.
Unha media inferior a 5 terá como resultado o suspenso, que poderá ser recuperado mediante un traballo máis unha proba online
ou unha proba de recuperación no caso de volta á normalidade.
8. ESTÁNDARES MÍNIMOS
1. Describir as características do emprendedor e identificar as súas calidades persoais e profesionais.
2. Recoñecer as ideas e desenvolvemento máis innovadores que se xeran na sociedade.
3. Coñecer as diferentes opcións de formación e inserción socio-laboral existentes na actualidade.
4. Saber seleccionar a información relevante e organizar a procura dos datos necesarios para a toma de decisións e a súa integración na elaboración do proxecto.
5. Analizar e argumentar a viabilidade do proxecto.
6. Coñecer os trámites e actuacións a realizar para iniciar o proxecto
7. Precisar as fases que conforman o proxecto: obxectivos, planificación, execución e avaliación.
8. Recoñecer as actitudes e calidades persoais e en particular a predisposición, responsabilidade, comportamento e implicación no
proxecto .
9. Desenvolver as habilidades sociais, en concreto, a capacidade de comunicación, relación e de traballo en equipo na elaboración
do proxecto emprendedor.
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9. ANALISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL COA FINALIDADE DE DETECTAR AS CARENCIAS E NECESIDADES DO ALUMNADO.
A proba de avaliación inicial consta de dúas partes:
-A primeira é un cuestionario sobre autocoñecemento e gustos do alumnado sobre diversos aspectos da vida (cine, deporte, viaxes, comida, etc.). Este cuestionario está orientado cara o mundo laboral tendo que indicar unha profesión relacionada con cada
un dos aspectos que aparecen nel. Ademais hai preguntas sobre se coñecen ou non xeitos de busca de emprego (páxinas web,
institucións, etc.).
- A segunda parte é a realización dun documento word no que se describan as funcións e as tarefas que terían que realizar en
dous dos oficios que indicaron na primeira proba e que escolleron como traballos que lle gustaría desempeñar nun futuro.
Os obxectivos son:
De xeito xeral coñecer os gustos do alumnado para orientar o futuro traballo do curso, naquel plan de empresa próximo aos seus
intereses, observar o seu coñecemento do mundo laboral actual, o nivel de expresión escrita e o uso da ferramenta libre office,
como parte importante da competencia das TIC.
Os resultados foron, en xeral, bos. Tal vez o aspecto máis descoñecido polo alumnado foi o relacionado cos instrumentos para a
busca de emprego.

En Viós (Abegondo) a 20 de outubro de 2021,

Balduino Montesino Ventura

Andrés Criado Castelo

155

